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Dit koersdocument begint met het beschrijven van de opzet en doelstellingen van het 
Fonds Fysieke Leefomgeving. Daarna worden de richtinggevende trends en opgaven in 
Nederland besproken. Tenslotte wordt weergeven welke inhoudelijke prioritering het 
fonds aanbrengt in zijn vraag naar programma’s en projecten. De aldus bepaalde koers van 
het Fonds Fysieke Leefomgeving geldt voor de komende 10 jaar, waarbij de nadruk ligt op 
de jaren 2022-2023. Het koersdocument is samengesteld door de programmaraad van het 
fonds en wordt iedere twee jaar tegen het licht gehouden en waar nodig bijgesteld.

De koers is gedefinieerd in thema’s. Deze zijn enerzijds bepaald aan de hand van de 
(demografische) ontwikkelingen en opgaven van Nederland voor de komende jaren en 
anderzijds gebaseerd op de kennisbehoefte van directe doelgroepen van het fonds. Daarna 
zijn de thema’s, aan de hand van de doelstellingen, afgebakend door de programmaraad. 
Het gaat daarbij om bijdragen aan de ontwikkeling, borging en toepassing van collectieve 
kennis. 

De openbare ruimte en infrastructuur vormen de basis. Daar krijgen immers al de grote en 
kleine veranderingen maar ook het dagelijkse inrichting, beheer en onderhoud, hun plaats. 
Dat brengt met zich mee dat al de door het fonds (mede) gefinancierde projecten een 
directe bijdrage moeten leveren aan het ontwerp, beheer, instandhouding of gebruik van 
de fysieke leefomgeving. 

Bijzondere thema’s die de komende jaren van invloed zijn op de fysieke leefomgeving: 

• Klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, circulaire bouw, mobiliteit en 
gezondheid zijn inhoudelijke maatschappelijke opgaven die impact hebben op het 
ontwerp, beheer en gebruik van de openbare ruimte en infrastructuur. 

• Keuzes maken voor bovenstaande opgaven vergt veel van iedere organisatie. 
Integraal samenwerken, data en digitalisering, schaarste kennis en kunde, 
assetmanagement en participatie samenleving behoren tot de procesmatige 
opgaven waar de stakeholders van het fonds voor staan.

Binnen de genoemde thema’s rekent het Fonds Fysieke Leefomgeving niet al de aspecten 
tot zijn scope voor de komende jaren. De belangrijkste bevindingen zijn:

• Grote maatschappelijke opgaven  
Grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, 
circulariteit, biodiversiteit, mobiliteit en gezondheid leiden tot veranderingen 

in het inrichten en beheer van de fysieke leefomgeving. Binnen deze brede 
opgaven, waar al veel partijen in het kennislandschap mee bezig zijn, koerst het 
fonds op significante impact: het verschil kunnen maken en een significante 
bijdrage kunnen leveren. Zo wil het fonds op het gebied van klimaatadaptatie 
een wezenlijke bijdrage leveren aan de grote behoefte aan kennisontwikkeling 
en kennistoepassing. Binnen de opgave van de energietransitie is de impact van 
de infrastructuur vooral in de ondergrond (kabels en leidingen) relevant. Voor 
een gezonde fysieke leefomgeving richt het fonds zich op de kennis voor een 
integrale werkwijze en op een gezondheid verhogende aanpak en inrichting van 
de openbare ruimte. Opgaven als circulair bouwen en biodiversiteit vragen van het 
fonds focus op het toepasbaar en meetbaar maken voor de inrichting, het beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur. Daarnaast is het nodig 
kennis te ontwikkelen en data te verzamelen over deze opgaven zodat oplossingen 
effectief kunnen worden toegepast.

• Procesmatige opgaven 
Demografische ontwikkelingen, waaronder vergrijzing en minder technisch 
geschoolde studenten, leiden in combinatie met de grote maatschappelijke 
opgaven tot organisatorische veranderingen. De maatschappelijke opgaven 
betekenen uitdagingen voor de betrokken organisaties. Het Fonds Fysieke 
Leefomgeving zet in op implementatie van de procesmatige opgaven, zoals de 
implementatie van assetmanagement. Daarnaast zal er, gezien de opgaven, 
beter en slimmer moeten worden samengewerkt tussen opdrachtgevers, 
ingenieursbureaus, opdrachtnemers en andere marktpartijen om (innovatieve) 
kennis te ontwikkelen en te borgen. Ook vraagt de omgang en toepassing van data 
andere vaardigheden en organisatie.  
 
De genoemde opgaven vragen om een andere, meer integrale aanpak 
(assetmanagement is daar een onderdeel van). De opgaven zijn divers, de 
beschikbare ruimte beperkt en er is nog onvoldoende kennis beschikbaar over de 
impact van verschillende maatregelen op de inrichting en het beheer van openbare 
ruimte en infrastructuur. Men wil keuzes kunnen maken op basis van gedragen 
kennis en is op zoek naar specifieke kennis over de thema’s, handreikingen om die 
kennis goed toe te passen in de openbare ruimte en infrastructuur, standaarden en 
regulering. Dit vraagt om heldere afwegingskaders voor de betrokken organisaties. 
Assetmanagement is daar een goed middel voor. 

SAMENVATTING 
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• Inrichting en beheer van de openbare ruimte en infrastructuur als basis 
De werkterreinen van het fonds zijn en blijven, naast het reageren op de grote 
uitdagingen, de (dagelijkse) inrichting en het beheer en onderhoud van openbare 
ruimte en infrastructuur. Ze vormen de basis van het werk van de stakeholders 
van het fonds. Het fonds kent een lange geschiedenis met het ontwikkelen van 
collectieve en praktisch toepasbare kennis daarvoor. Het fonds ziet het als zijn 
taak om deze lijn door te zetten en op collectief niveau de toepassing ervan te 
stimuleren. Ook het thema ‘veiligheid’, niet altijd expliciet genoemd door de 
stakeholders, blijft belangrijk voor het fonds. Het gaat daarbij om de veiligheid van 
weggebruikers, burgers en bezoekers van de fysieke leefomgeving. 
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Het Fonds Fysieke Leefomgeving heeft tot doel om een 
bijdrage te leveren aan de openbare ruimte en infrastructuur 
in Nederland door actief te zijn op het gebied van ontwikkeling, 
borging en toepassing van collectieve kennis. Dit doet het fonds 
vanuit een rol als financier, verbinder en aanjager. De focus ligt 
op vraagstukken en maatschappelijke uitdaging in de fysieke 
leefomgeving, die nu of in de nabije toekomst relevant zijn voor 
doelgroepen op collectief niveau. Dit alles vanuit het perspectief 
van de techniek, met oog voor het gebruik van de fysieke 
leefomgeving. 
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VOORWOORD 
Voor u ligt de eerste editie van het koersdocument van het Fonds Fysieke Leefomgeving. 
Het fonds wil als financier, verbinder en aanjager van kennis een positieve 
maatschappelijke impact realiseren in de fysieke leefomgeving. Het fonds formuleert 
kennisvragen aan de kennisinstituten, waarmee intensief wordt samengewerkt. De 
instituten zetten de vragen vervolgens om naar kennis.

Het fonds komt voort uit het Fonds Collectief Onderzoek GWW (FCO), een stichting die in 
1997 is opgericht en is gebaseerd op de discussienota “Financiering collectief onderzoek 
in de GWW sector” van twee jaar daarvoor. De directe aanleiding was het gegeven dat de 
gelden van het Centraal Orgaan Algemene Bouwdoeleinden, als gevolg van een uitspraak 
van het Europese Hof over het Nederlandse stelsel van prijsregeling in de bouwsector, 
ophielden te bestaan. Daarmee dreigde een collectieve bron van middelen, waarmee 
activiteiten werden gefinancierd en voor het collectief van de bouwsector van belang 
waren, te verdwijnen. Onder het collectief werd de verzameling van opdrachtgevers, 
aannemers, producenten, leveranciers en adviseurs in de bouwsector verstaan.

Als alternatief werd een facultatieve bijdrage aan collectief onderzoek in de grond-, 
water- en wegenbouw en verkeer en vervoer van 0,15% van de investering in het leven 
geroepen. FCO werd het toezichthoudend orgaan en bestond uit vertegenwoordigers 
van opdrachtgevers, aannemers en adviesbureaus. Deze FCO-bijdrage kwam in plaats 
van de bijdrage voor wegbouwkundig onderzoek van CROW en daarom werd het logisch 
gevonden om de financiële administratie bij CROW onder te brengen.

In 2012 werd FCO omgezet naar de Stichting Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek 
(FCK-CT). Enkele achterliggende redenen waren dat men minder nadruk op onderzoek 
en meer op kennisontwikkeling en praktische toepassing wilde uitstralen. Ook ging de 
stichting met een duidelijke kennisagenda werken en van daaruit strakker programmeren. 
Dat is tevens het moment dat de toenmalige ‘subsidiecommissie’ werd vervangen door de 
huidige breed samengestelde en inhoudelijk bepalende Programmaraad. 

In 2019 startte diezelfde Programmaraad het gesprek over de toekomst van het fonds. 
De raad wilde sneller kunnen inspelen op actuele thema’s en meer nadruk leggen op de 
slimme en juiste toepassing van de, met fondsgelden, geproduceerde kennisproducten. In 
juli 2020 resulteerde dit proces in de interne notitie ‘Naar een toekomstbestendig FCK-CT’. 
Daarin werd onder andere vastgelegd dat er voortaan een koersdocument zou worden 
opgesteld door de Programmaraad, het orgaan wat binnen de stichting verantwoordelijk is 
voor het vaststellen van de inhoudelijke richting en prioriteitstelling. Het koersdocument 

moet steeds 10 jaar vooruitkijken en periodiek worden geëvalueerd en bijgesteld.  In 
hoofdstuk 1 wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoudelijke aard en doelstellingen 
van het fonds zoals die in juli 2020 door de Programmaraad zijn vastgesteld (‘Naar een 
toekomstbestendig FCK-CT’) en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

In het proces ‘Naar een toekomstbestendig FCK-CT’ is besloten om het fonds van een 
betrekkelijk onbekende financier van kennis te laten groeien naar een richtinggevend 
kennisfonds met visie op het fysieke domein. Om de volle breedte van het fonds tot uiting 
te laten komen is ook gekozen voor een nieuwe naam. Een naam die past bij een ‘no 
nonsense’ benadering en direct betekenis geeft aan het werkgebied van het fonds. We 
menen in Fonds Fysieke Leefomgeving, de kracht van collectieve kennis, die combinatie te 
hebben gevonden. 

Status van het koersdocument
Dit document beschrijft de koers van het Fonds Fysieke Leefomgeving op basis van door de 
Programmaraad besproken maatschappelijke opgaven en thema’s. Het betreft de opgaven 
en thema’s op hoofdlijnen. Het koersdocument beperkt zich tot de ‘wat is nodig’ vraag. 
De opgaven en thema’s dienen nog uitgewerkt te worden in toetsbare programma’s en 
projecten (de ‘hoe’ vraag). 

Het koersdocument is daarmee de uitvraag van de Programmaraad op basis waarvan 
deelprogramma’s bij het fonds kunnen worden ingediend. Als die zijn vastgesteld 
door de Programmaraad, kunnen er concrete en te financieren projectvoorstellen bij 
de Programmaraad worden ingeleverd. Het Fonds Fysieke Leefomgeving heeft CROW 
gevraagd om op te treden als hoofdaannemer en namens de diverse kennisinstituten, 
waaronder ook CROW zelf, met voorstellen te komen die de opgaven en thema’s 
samenbrengen in overzichtelijke en praktisch uitvoerbare deelprogramma’s en projecten. 
Het eindoordeel over de ingediende voorstellen ligt bij de Programmaraad, maar de 
dialoog met de kennisinstituten in het algemeen en de hoofdaannemer in het bijzonder 
zijn van groot belang voor de programmering en het succes ervan. Zij kennen de 
kennisbehoeften van de overheden als geen ander.

We wensen u veel plezier en herkenning toe bij het lezen van dit koersdocument.

Peter de Visser, voorzitter Programmaraad Fonds Fysieke Leefomgeving
Ton Hesselmans, secretaris Programmaraad Fonds Fysieke Leefomgeving
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INLEIDING 
Toekomstbestendig Fonds Fysieke Leefomgeving
Anderhalf jaar geleden heeft het fonds een koerswijziging ingezet. De Programmaraad 
van het fonds wil zelf meer sturen op de opgaven die bij hun directe stakeholders, de 
belanghebbende publieke opdrachtgevers, spelen in de komende tien jaar. In het kader 
van deze koerswijziging is in juli 2020 het document ‘Naar een toekomstbestendig FCK’ 
opgesteld. Hierin is de doelstelling en werkwijze van het ‘nieuwe’ fonds vastgelegd. De 
wijze van programmeren voorziet in projectplannen die voortvloeien uit deelprogramma’s. 

Koersdocument
Dit document beschrijft de koers van het Fonds Fysieke Leefomgeving aan de hand van 
de grote opgaven voor Nederland en de behoefte van de achterban. Ook gaat het in op 
de prioriteitstelling die de Programmaraad voor zich ziet als het gaat om het nader uit te 
werken opgaven en thema’s in deelprogramma’s en projecten. Het fonds in het algemeen 
en de raad in het bijzonder willen hiermee tien jaar vooruit kijken, maar ze concentreren 
zich op de komende twee jaar.

De inhoud van het koersdocument ziet er alsvolgt uit: 
• Een omschrijving van de aard, opzet en doelstellingen van het Fonds Fysieke 

Leefomgeving;
• Beschrijving van de opgaven waar Nederland voor staat in relevante kengetallen 

(o.a. demografie, verstedelijking, investeringsagenda’s, woningen, infrastructuur, 
mobiliteit, energie, klimaat);

• Daarbij behorende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, relevant 
voor de fysieke leefomgeving; 

• Kennisbehoefte van de doelgroepen van het Fonds Fysieke Leefomgeving, 
opgehaald door middel van interviews en een enquête;

• De feitelijke koers van het fonds;  beschrijving van de door de Programmaraad 
gekozen afbakening en prioritering van de door de stakeholders genoemde opgaven 
en kennisbehoefte. De keuzes van de raad zijn mede gebaseerd  op de aard, opzet 
en doelstellingen van het fonds. 
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In juli 2020 heeft het Fonds Fysieke Leefomgeving in het document ‘Naar een 
toekomstbestendig FCK-CT’ zijn aard, opzet en doelstellingen vastgelegd. Dit hoofdstuk is 
daar een directe weergave van. Deze vastgelegde uitgangspunten heeft de Programmaraad 
gebruikt om binnen de aangedragen opgaven en thema’s keuzes te maken ten aanzien 
van afbakening en prioritering. Deze keuzes worden in hoofdstuk vier (‘Prioritering in 
vraagstelling door het fonds’) beschreven

Doelstelling 
Het Fonds Fysieke Leefomgeving wil een positieve maatschappelijke impact leveren aan 
de fysieke leefomgeving in Nederland door actief te zijn op het gebied van ontwikkeling, 
borging en toepassing van collectieve kennis. De fysieke leefomgeving is die ruimte 
die wordt beheerd door publieke opdrachtgevers en waarin ruimte en collectieve 
voorzieningen worden geboden voor het verplaatsen, verblijven, vermaken, vermarkten. 
Het betreft de wereld en vakgebieden openbare ruimte, mobiliteit en infrastructuur. 

Het Fonds Fysieke Leefomgeving richt zich primair op realisatie, verbetering en beheer van 
de fysieke leefomgeving vanuit het oogpunt van techniek. Met oog voor optimaal gebruik.

Rollen van het fonds 
Het Fonds Fysieke Leefomgeving realiseert zijn doel door drie rollen op zich te nemen: 

• Financier: (co)financier van projecten die passen binnen de doelstelling.
• Verbinder: samenwerking stimuleren van financiers, kennisvragers en 

kennisaanbieders in het realiseren van collectieve kennis. Het fonds doet dit door 
bij de beoordeling van voorstellen expliciet te toetsen of de indieners voldoende 
gebruik maken van de in de markt aanwezige kennisinstituten en experts en waar 
nodig door partijen bij elkaar te brengen.

• Aanjager: ontwikkeling en toepassing van collectieve kennis stimuleren 
door cofinanciering, het in samenspraak met doelgroepen opstellen van een 
koersdocument en deelprogramma’s en een programma van eisen waaraan 
projectvoorstellen worden getoetst.

Doelgroepen
De doelgroep van het Fonds Fysieke Leefomgeving bestaat uit medewerkers van publieke 
opdrachtgevers, en de private opdrachtnemers die voor hen werken, aan de fysieke 
leefomgeving. Meer specifiek richt het fonds zich op medewerkers met rollen op drie 
niveaus:

• Onderkant strategisch: medewerkers verantwoordelijk voor beleidsadvies over 
vraagstukken die spelen in relatie tot de fysieke leefomgeving. 

• Tactisch: medewerkers die rollen vervullen in de realisatie, verbetering en beheer 
van de fysieke leefomgeving als vakspecialist. Bijvoorbeeld specialisten op gebied 
van ontwerp, beheer of risico/data/kwaliteitsmanagement management.

• ‘Bovenkant’ operationeel: medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de realisatie 
van werken in de fysieke leefomgeving. 

Inhoud
Het Fonds Fysieke Leefomgeving stimuleert de ontwikkeling van collectieve kennis over 
vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen die relevant zijn voor een of meerdere 
doelgroepen van het fonds en waarbij behoefte is aan kennis op collectief niveau. Het 
richt zich hierbij op de kennis van vandaag en de kennis van morgen. De thema’s worden 
periodiek vastgesteld in een koersdocument en op verzoek uitgewerkt in deelprogramma’s. 
Dit gebeurt op basis van actueel inzicht in de behoeften van doelgroepen en 
maatschappelijke ontwikkelingen die effect hebben op de fysieke leefomgeving. 

Kennisontwikkeling en toepassing
De bijdragen van het Fonds Fysieke Leefomgeving  zetten in op twee doelen: 

• Collectieve beschikbaarheid van vernieuwende en robuuste kennis 
Het ontwikkelen, vastleggen en ontsluiten van kennis zodanig dat de kennis actueel 
is en toepasbaar in de praktijk. Dit betreft zowel kennis gericht op specificeren en 
uniformeren alsmede kennis die gekenmerkt wordt door ontdekken en leren van 
nieuwe aanpakken, werkwijzen en technieken.  

• Toepassing in de praktijk van collectieve kennis 
Dit omvat enerzijds een breed gebruik door de relevante doelgroepen van de 
beschikbare collectieve kennis en anderzijds een slim en verstandig gebruik. Breed 
wil niet per definitie zeggen door veel mensen, de maatstaf voor breed is de 
penetratiegraad in de doelgroep.

Ingediende projecten worden beoordeeld op de bijdrage aan bovenstaande twee doelen. 
Het einddoel is altijd toepassing in de praktijk. Dit betekent niet dat alle activiteiten die 
hierop gericht zijn cofinanciering ontvangen van het fonds. Vooral voor het stimuleren en 
faciliteren van toepassing in de praktijk kunnen ook financiële middelen rechtstreeks van 
de gebruikers gegenereerd worden door de betrokken kennisinstituten via onder meer 
abonnementen, deelname, fees, licenties etc.

1. FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING; DE KRACHT VAN COLLECTIEVE KENNIS  
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De kennisontwikkeling betreft zowel het (innovatief) doorontwikkelen van bestaande 
kennis en standaarden als het ontwikkelen van nieuwe kennis voor bestaande en nieuwe 
thema’s. De wegen daartoe zijn ontdekken, leren, specificeren en vastleggen. Het 
uiteindelijke doel van de inzet van de gelden van het fonds is de daadwerkelijke toepassing 
van de ontwikkelde kennis. Het gaat daarbij zowel om breed als om slim en verstandig 
gebruik van de kennis.

Aard van de gewenste kennis
Het Fonds Fysieke Leefomgeving focust zich op techniek en systematieken ten behoeve 
van de processen realisatie, verbetering en beheer van de fysieke leefomgeving. Kennis 
die wordt samengesteld zodat die kan worden toegepast in de praktijk, bijvoorbeeld 
in afwegingskaders, managementsystemen, bestekken, richtlijnen en normen of 
praktijkvoorbeelden.

In de kennisontwikkeling worden twee sporen gevolgd:
• Bestaande kennis doorontwikkelen en standaardiseren met oog voor innovatie.
• Nieuwe kennis ontwikkelen met oog voor toepassing in de praktijk. 

Nieuwe opgaven vragen om oplossingen die nog niet bekend zijn, derhalve is ontdekken 
en leren essentieel. Deze opgaven vragen om andere manieren van werken. Naast nieuwe 
kennisontwikkeling en de beschikbaarheid hiervan is ook aandacht nodig voor het op een 
slimme en verstandige manier toepassen van deze kennis door mensen in de praktijk.  
Daarnaast blijft het actualiseren en vastleggen van bestaande en gedragen kennis 
belangrijk. Uniforme, breed gebruikte aanpakken, werkwijzen en taal leidt tot meer 
efficiency en minder faalkosten.

Wijze van kennis ontsluiten
Kennisontwikkeling is belangrijk maar onvoldoende om de gewenste impact te realiseren. 
Kennis moet voor de doelgroepen beschikbaar zijn en in de praktijk worden toegepast. 

Het Fonds Fysieke Leefomgeving kijkt derhalve expliciet naar op welke wijze de kennis 
naar de markt wordt gebracht. Hiervoor is geen beste manier te bepalen. Het doel is het 
ontwikkelen van kennisdiensten en -producten en die passend zijn voor zowel het type 
kennis als goed aansluiten bij de doelgroep. De diversiteit in mogelijke producten en 
diensten is groot, zoals (digitale) handboeken, softwaretools, kennisnetwerken, cursussen, 
ontwikkellabs etc. 

Het Fonds Fysieke Leefomgeving investeert in een dynamisch en creatief producten- 
en dienstenassortiment, dat gericht is op het realiseren van toepassing in de praktijk. 
Hiervoor is het belangrijk dat kennis eenvoudig vindbaar is voor de doelgroepen en 
aldus zoveel mogelijk verbonden wordt aan de voor hun geëigende vindplaatsen van 
kennis, te weten de gekende en veelgebruikte producten en kennisnetwerken van de 
kennisinstellingen. De uitdaging is om deze zo te vernieuwen en door te ontwikkelen dat 
ze geschikt zijn om bestaande robuuste kennis en vernieuwende inzichten te ontsluiten als 
ook een slim en verstandig gebruik in de praktijk stimuleren en faciliteren. Dit betekent dat 
clusters van diverse producten ontstaan waarmee doelgroepen worden bediend.

Wijze van programmeren door het fonds
1. Koersdocument
De Programmaraad is verantwoordelijk voor 
het vaststellen van de ontwikkelrichting en 
prioriteitstelling. Hiertoe wordt door de 
Programmaraad een koersdocument opgesteld 
dat 10 jaar vooruit kijkt. Periodiek wordt dit 
koersdocument geëvalueerd en bijgesteld. Dit 
gebeurt op basis van:

• Tweejaarlijks onderzoek onder doelgroepen 
en stakeholders in opdracht van de Programmaraad.

• Op draagvlak getoetste thema’s (eventueel via een Verkenning) uit de achterban 
van de leden van de Programmaraad of van de kennisinstellingen.

• Verkenningen.

Figuur 1.1 : Kennisontwikkeling en toepassing 

Figuur 1.2:  Wijze van programmeren 

KOERSDOCUMENT

DEELPROGRAMMA'S 

PROJECTPLANNEN

1

2

3



 
9

2. Deelprogramma’s
De hoofdaannemer (CROW) werkt in afstemming met enkele leden van de 
Programmaraad, de in het koersdocument geprioriteerde thema’s uit in richtinggevende 
deelprogramma’s (zie werkwijze). Deze worden door de Programmaraad vastgesteld. Deze 
deelprogramma’s zijn openbaar en dienen als toetsingskader. 

In een deelprogramma wordt een thema uitgewerkt in:
• Relevantie voor doelgroepen en belang van collectieve kennis.
• Subvragen en bijbehorende kennisbehoefte (doorontwikkelen bestaande kennis 

en/of nieuwe kennis).
• Verkenningsvragen binnen het deelprogramma.
• Doelstellingen op gebied van kennisontwikkeling en stimuleren van 

kennistoepassing. 

De Programmaraad beoordeelt de deelprogramma’s op basis van een checklist en 
monitort en evalueert regelmatig de voortgang. 

3. Projectplannen
Kennisinstellingen met een collectief draagvlak, kunnen via de hoofdaannemer 
projectplannen bij de Programmaraad indienen. Een projectplan geeft invulling aan een of 
meerdere van de sub- of verkenningsvragen uit een deelprogramma.

In de projectplannen wordt een potentieel project uitgewerkt aan de hand van het door de 
Programmaraad opgestelde programma van eisen voor een projectvoorstel. 

De Programmaraad wijst aan de hand van de projectvoorstellen budgetten toe. Hierbij 
wordt het uitgangspunt van cofinanciering gehanteerd, tenzij er een goede reden is om 
hiervan af te wijken. 

Verkenningen worden geïnitieerd door de Programmaraad of een kennisinstituut. De 
resultaten kunnen leiden tot aanpassing van of tot een nieuw deelprogramma.

Werkwijze
Het fonds ontwikkelt zelf geen producten en laat de daadwerkelijke kennisontwikkeling, 
kennisborging en kennistoepassing over aan kennisinstituten met een collectief karakter 
in de sector. Denk daarbij aan organisaties als COB, CROW en RIONED. In 2014 heeft het 

fonds aan CROW gevraagd om voortaan op te treden als hoofdaannemer en de organisatie 
van het jaarlijkse werkprogramma op zich te nemen. Sindsdien is CROW verantwoordelijk 
voor het aanbieden en de realisatie van het werkprogramma, waarvoor het instituut 
rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Programmaraad.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat CROW in dit proces niet alleen gebruikt maakt van 
eigen kennis en ervaring, maar ook van die van de andere kennisinstituten die binnen het 
werkgebied van het Fonds Fysieke Leefomgeving actief zijn. De instituten worden door de 
hoofdaannemer gevraagd om op basis van het koersdocument en deelprogramma's met 
voorstellen voor projecten te komen. De deelprogramma’s worden beschikbaar gesteld 
voor alle partijen en worden onder andere ontsloten via de website van het Fonds Fysieke 
Leefomgeving. Goede samenwerking en co-creatie tussen het fonds en de kennisinstituten 
in het algemeen en CROW in het bijzonder zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De 
uiteindelijke beoordeling van deelprogramma’s en projecten en het toekennen van 
financiële middelen ligt geheel bij de Programmaraad van het fonds

Verbindende rol van het fonds
Het Fonds heeft ambitie om te verbinden, allianties met andere fondsen aan te gaan en die 
tussen de kennisinstituten te bevorderen. Er gaat relatief veel geld en tijd naar plannen, 
verkennen, onderzoeken en voorbereiden van projecten en werken. Met de enorme grote 
transitieopgaven in het vooruitzicht en de te verwachten slinkende budgetten vraagt 
dit om een andere aanpak. Het fonds wil daarom expliciet een betere samenwerking 
tussen financiers, kennisinstituten en opdrachtgeversfora binnen de fysieke leefomgeving 
stimuleren.

Voor het fonds betekent dit meer strategische allianties aangaan met andere (financiële) 
partijen en kijken hoe tot een taakverdeling te komen. Dit alles vanuit een gezamenlijk 
geformuleerd en maatschappelijk belang gericht op de opgaven. Allianties kunnen zorgen 
voor een effectievere inzet van publieke gelden en een grotere impact op maatschappelijke 
ontwikkelingen. Daaronder valt ook het stimuleren van centrale programmering en regie 
op kennis- en ontwikkelbehoeften. Hiermee draagt het fonds bij grotere impact en bredere 
collectieve basis.

Bijlage 2 biedt, een niet uitputtend, overzicht van de diverse kennisinstituten en hun 
scope.
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In dit hoofdstuk worden de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
beschreven die relevant voor zijn voor de fysieke leefomgeving. Doormiddel van 
kengetallen over investering en ruimte voor onder andere demografie, verstedelijking, 
investeringsagenda’s woningen, infrastructuur, energie en klimaat. Het hoofdstuk hierna 
gaat in op de kennisbehoefte van de doelgroepen van het fonds, op basis van interviews 
en een enquête.

2.1 Demografische trends In Nederland
In maart 2016 passeerde het inwonertal van Nederland de 17 miljoen. De grens van 18 
miljoen inwoners wordt volgens de huidige inzichten in 2030 gepasseerd en in 2063 telt 
Nederland naar verwachting 20 miljoen inwoners. De hoge bevolkingsgroei is te wijten aan 
verschillende oorzaken. Zo worden er in 2030 meer kinderen geboren dan dat er mensen 
sterven en vind er veel migratie plaats (Lenny Stoeldraijer, 2020).

Daarnaast speelt vergrijzing een grote rol in Nederland. Het aantal 70-plussers neemt in 
2030 toe met ruim 0,8 miljoen (74% van de totale groei). De oorzaak van deze stijging 

is tweeledig. Primair is deze het gevolg van de naoorlogse geboortegolf, maar ook de 
toenemende levensverwachting is van invloed. Door de naoorlogse geboortegolf is vooral 
een doorschuiven te zien van 45-70 jarigen naar 70-plussers (Marc Boon, 2020).

De verwachting is dat er in 2030 bijna 54.000 huishoudens bijkomen. Ongeveer twee derde 
van deze huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens. Dit wordt met name veroorzaakt 
door de voortgaande vergrijzing. De helft van de huishoudensgroei zal plaatsvinden in 
de Randstad. De groei concentreert zich voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland. Met 
name in de COROP-regio’s Groot-Amsterdam, Delft en Westland, Agglomeratie Leiden 
en Bollenstreek, Agglomeratie Haarlem en Zaanstreek is de groei sterk. Daarnaast wordt 
er ook in Utrecht en Flevoland een flinke groei van het aantal huishoudens verwacht. 
Opvallend is dat in deze COROP-regio’s het aantal inwoners daalt, maar het aantal 
huishoudens toeneemt door een verschuiving naar eenpersoonshuishoudens (Marc Boon, 
2020).

2. RICHTINGGEVENDE TRENDS EN OPGAVEN

Figuur 2.2 Bevolkingsontwikkeling door geboorte en sterfte, immigratie en emigratie (Lenny 
Stoeldraijer, 2020)

 Figuur 2.1 Bevolkingsontwikkeling prognose 2019 (Lenny Stoeldraijer, 2020)
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Effecten van demografische trends 
De jaarlijkse bevolkingsgroei is relatief hoog ten opzichte van andere decennia. Dit heeft 
effect op de opgaven waar Nederland voor staat. Deze opgaven bespreken we in de 
volgende paragrafen. Hier alvast enkele opmerkingen: 

• De woningbouwopgave is al groot door achterstanden. Door de bevolkingsgroei zal 
deze opgave groot en urgent blijven.

• De druk op de leefomgeving neemt toe. Met meer mensen zal het leefbaar houden 
van de openbare ruimte vermoedelijk lastiger worden. Op onderwerpen als 
mobiliteit, geluid, stikstof, fijnstof, etc. zullen de normen steeds vaker beperkingen 
opleggen. Daarnaast zal er ruimte gemaakt moeten worden voor groen om effecten 
van klimaatverandering te minimaliseren en de openbare ruimte leefbaar te 
houden. 

• De grote opgaven in Nederland vragen ruimte: deze ruimte zal steeds schaarser 
worden.

Alle trends en opgaven doen een beroep op onze arbeidscapaciteit, kennis en 
innovatievermogen. Daarnaast verandert onze arbeidsmarkt ook onder invloed 
van demografische trends, door de toename van ouderen en een gelijkblijvende 
beroepsbevolking is er sprake van een relatieve afname van de beroepsbevolking. Enkele 
voorbeelden: 

• Automatisering: Schattingen van Raboresearch zijn dat door automatisering in 
ons land 11 procent van de banen kan verdwijnen, terwijl nog eens 29 procent 
ingrijpend zal veranderen. In de openbare ruimte signaleert een lichtmast 
bijvoorbeeld niet meer alleen dat er een lamp stuk is, maar geeft ook een signaal 
aan de monteur en zorgt voor een automatische betaling. Daarnaast creëert 
automatisering ook ander type banen. Zo moet bijvoorbeeld de iVRI anders worden 
afgesteld en is er behoefte aan data-analisten.

• Vergrijzing: Door vergrijzing zal rekening gehouden moeten worden met 
oudere verkeersdeelnemers met beperkter reactievermogen en het gebruik van 
bijvoorbeeld rollators. 

• Lage instroom (technische) mbo en hbo opleidingen. Het aantal studenten civiele 
techniek neemt af terwijl er meer banen in de bouw beschikbaar komen. En 
met de energietransitie en het aardgasvrij maken van ons land, zal de vraag naar 
bijvoorbeeld installateurs groeien.

De (demografische) ontwikkelingen zorgen ervoor dat beroepen verdwijnen en de 

beroepsbevolking zich zal moeten aanpassen aan nieuwe banen. Schattingen zijn dat tot 
2030 bijna 1/3 van alle werkenden van beroep moet wisselen. Deze grote verschuiving, 
ook binnen het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur, betekent dat kennis en 
kennistoepassing en -ontwikkeling zeer relevant zijn in het komende decennium.

2.2 De grote opgaven van Nederland met de investeringsopgave
Nederland staat voor grote opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, 
de woningbouwopgave, mobiliteit, de aanleg, vervanging en renovatie van onze 
infrastructuur, de transitie naar duurzame landbouw en versterking van de biodiversiteit. 
Deze opgaven vragen om grote investeringen. Tot 2050 bedraagt de investeringsagenda 
in Nederland ruim € 900 miljard (ter vergelijking: het BNP van Nederland in 2019 bedroeg 
€ 812 miljard). De figuur 4.2 maakt duidelijk hoe het bedrag is opgedeeld over de 
verschillende transities (Alex Hekman, 2020).

Naast investeringen vragen deze opgaven veel van onze ruimte, zowel boven- als 
ondergronds. De ruimte in Nederland is echter beperkt. Er is berekend dat deze transities 
zo’n drie keer de nog beschikbare (niet vastgelegde) ruimte vragen. Er zal dus nog meer 
dan nu al gebeurt een stapeling van functies moeten worden toegepast. Dit vraagt om de 
juiste kennis en integraal ontwerpen en beheren. 

Figuur 2.3 Verandering van bevolkingsomvang, aantal huishoudens en aantal banen 2012 – 2050 
(Ton Manders, 2015) 
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Voor de vijf grootste opgaven gaan we hierna dieper in op de opgave, de bijbehorende 
investeringsopgave en de ruimtevraag. Daarnaast gaan we nog apart in op circulaire 
economie en landbouw. 

2.2.1 Infrastructuur en mobiliteit 
Jaarlijks investeert Nederland in grootschalige infrastructuur. Hieronder vallen wegen, 
spoorwegen, kabels en leidingen, riolering en ook de aanleg en uitbreiding van havens en 
vaarwegen. Bestaande functies worden uitgebreid, maar er komen ook nieuwe functies 
bij. Een recente ontwikkeling is de snelle uitbreiding van datacentra en de vereiste data- en 
energie infrastructuur die hiermee gepaard gaat. 

Daarnaast is het nodig te blijven investeren in renovatie en onderhoud. Veel naoorlogse 
civiele kunstwerken zijn inmiddels verouderd. Bovendien is er meer en zwaarder verkeer 
dan waar de objecten destijds op zijn ontworpen. Vele bruggen, viaducten, sluizen en 
andere kunstwerken moeten de komende jaren worden gerenoveerd. Daar is een meer 
centrale en innovatiegerichte aanpak voor nodig (Manifest Infra , 2021).

Op het gebied van mobiliteit is een aantal trends zichtbaar. Deze trends zijn van invloed 
op de opgaven in de infrastructuur. De strijd om ruimte zorgt voor meer focus op actieve 
mobiliteit (voetgangers en fietsers). Auto’s blijven wel onderdeel uitmaken van de stad 
maar bepalen niet de schaal of vorm. Tegelijkertijd is door de ontwikkeling van bezit 
naar gebruik meer plek nodig voor deelmobiliteit en mobiliteitspunten zoals HUBS. De 
koppeling met energie is daarbij essentieel, enerzijds om elektrisch vervoer te kunnen 

faciliteren maar ook andersom, om knooppunten als buffers in het energiemanagement 
een plek te geven (CROW 2021, KpVV Strategiedocument 2022-2025).

Een andere trend die een sterke vlucht neemt de afgelopen jaren is Mobility as a service 
(MaaS). MaaS sluit aan bij een ontwikkeling die al gaande is: vooral de jongere consument 
vindt bezit, zoals een eigen auto, minder belangrijk. Tegelijkertijd worden beschikbaarheid, 
flexibiliteit en dienstverlening belangrijker (Rijksoverheid.nl, Ministerie van I&W). Naast 
MaaS ontwikkelen zich andere services zoals DaaS (Doorstroming als een Service: optimale 
doorstroming als prestatie) en BaaS (Beheer als een Service: data gedreven, vraag gestuurd 
beheer van de fysieke leefomgeving). 

Voertuigen staan steeds vaker in verbinding met internet en hun omgeving en staan er op 
steeds meer kruispunten in Nederland iVRI’s. Ook bekijkt de overheid de mogelijkheden 
om zelfrijdend vervoer op grote schaal te laten testen en in te voeren. Deze slimme 
mobiliteit vraagt dat onze infrastructuur geschikt moet zijn en blijven voor traditionele 
en voor deze nieuwe soorten verkeer. Dit vereist aanpassingen. Daarbij leveren 
vervoersbewegingen veel data en informatie die impact kunnen hebben op de manier 
waarop het beheer van de fysieke leefomgeving wordt uitgevoerd.

Tot slot ligt er ook een opgave voor het openbaar vervoer (OV). De ambitie is om in 2040 
een samenhangend OV-netwerk te realiseren binnen de stedelijke regio’s en tussen 
de ruimtelijk-economische kerngebieden van Nederland en over de grens, ook voor 
goederenvervoer (Contouren Toekomstbeeld OV 2040, 2019). 

De investeringsopgave
Jaarlijks investeert Nederland zo’n € 9 miljard in grootschalige infrastructuur. De totale 
investeringsopgave voor infrastructuur in Nederland tot 2050 bedraagt ca. 
€ 272 miljard (Alex Hekman, 2020). Daarnaast is de schatting dat er jaarlijks zo’n € 15 
miljard geïnvesteerd wordt in het beheer van de fysieke leefomgeving in Nederland, via 
gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat (Oosterhoff). 

2.2.2 Woningbouw en verstedelijking
Een van de urgente opgaven voor de leefomgeving is de verstedelijking, met name door 
het woningtekort. Uit het oogpunt van versnelling bestaat de aanvechting om woningen 
te bouwen op ogenschijnlijk eenvoudige locaties. Daarbij wordt de tijd die nodig is om de 
bijpassende infrastructuur aan te leggen vaak uit het oog verloren (David Hamers, 2021). 
Vanwege de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, de immigratie en doordat 

Figuur 2.4 Verdelingen investeringen tot 2050 (Alex Hekman, 2020).
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in de crisisperiode weinig huizen zijn gebouwd is er sprake van een groot woningtekort. Tot 
2040 moeten ca. 1 miljoen woningen worden gebouwd (ter vergelijking: aantal woningen 
in Nederland in 2020 is 7,9 miljoen). 

Verstedelijking is meer dan alleen woningbouw. In de afgelopen decennia heeft het 
beleid enig succes gehad met het bouwen van woningen binnen bestaand stedelijk 
gebied, maar tegelijkertijd is de ruimte voor werken daarbuiten sterk gegroeid, denk aan 
bedrijventerreinen en aan de distributie- en datacentra (David Hamers, 2021). 

Naast de realisatie van woningen vormt ook leegstand in winkelgebieden een steeds groter 
probleem. Onder meer door de toename van internet winkelen, grootschalige detailhandel 
en outletcentra buiten de centra staan centrumvoorzieningen onder druk. Er is sprake 
van een afnemende interesse van consumenten voor binnenstedelijk winkelen. Dit leidt 
tot leegstand. Een te hoge leegstand heeft een negatieve invloed op de economische en 
sociale vitaliteit van steden en dorpen. 

De openbare ruimte moet bij voorkeur een belangrijke, positieve bijdrage leveren aan 
vitale stadscentra en winkelgebieden, zodat deze aantrekkelijk, onderscheidend, gezellig, 
schoon, heel en veilig is.

Tot slot is er aandacht nodig voor groen in de fysieke leefomgeving. Er is een grote 
behoefte aan groen, zeker in combinatie met de enorme nieuwbouw opgave. Met name in 
stedelijk gebied, verdient de inrichting van de openbare ruimte extra aandacht.

De investeringsopgave
Met een berekende investeringsopgave van ca. € 321 miljard is de woningbouwopgave een 
zeer grote investeringsopgave.

Voor 1 miljoen woningen tot 2040 is ingeschat dat een oppervlak van ca. 26.000 hectare 
nodig is (dat is ca. 0,6% van het landoppervlak van Nederland). Hiervan zal een deel 
binnenstedelijk gerealiseerd worden (met name in de Randstadprovincies) en een deel op 
nieuwbouwlocaties (Alex Hekman, 2020).

2.2.3 Circulaire economie
Niet eerder stond de circulaire economie, en daarmee circulair bouwen en CO2-
reductie, zo prominent op de maatschappelijke agenda. Het advies van de SER, het 
Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ en het Grondstoffenakkoord bieden 
belangrijke kaders. Er is brede consensus bij overheid zowel op Rijks- als provinciaal- en 
gemeentelijkniveau, als bij marktpartijen en kennisinstellingen. Ook de ruim veertig 
partijen die zijn aangesloten bij ‘De Bouwagenda’ onderschrijven de doelstelling om in 
2050 geheel circulair en CO2 -neutraal te zijn. De uitdaging is om de reeds opgedane kennis 
en ervaring verder te ontwikkelen en breed uit te dragen (Transitie-agenda Circulaire 
economie, 2018).

Circulair bouwen betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo moeten 
ontwikkelen dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en we 
geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. De nadruk ligt op het realiseren van 
hoogwaardig(er) hergebruik en CO2-reductie in alle deelmarkten van de bouw. Uiterlijk in 
2050 moet de gebouwde omgeving circulair zijn. Het Rijk werkt met diverse partners aan 
de vorming van de Transitie-agenda Circulaire economie. 

De uitdagingen voor de fysieke leefomgeving zitten in het instrumenteren van circulair 
beheer, onderhoud, vervanging en renovatie, het ontwerpen voor hergebruik, alsmede 
de product- en materiaalstromen die niet strikt aan grondverzet en ophoogmateriaal 
zijn gebonden, hoogwaardig te hergebruiken. Daarbij gaat het om geleiderails, 
matrixborden, armaturen, geluidsschermen, draagconstructies voor bovenleidingen 
of complete haltes en bruggen (de bruggenbank), maar ook over gebakken klinkers, 
betonnen bestratingsmateriaal, openbare verlichting, straatmeubilair, beschoeiingen en 
speelplaatsen. Daarvoor is budget nodig voor risicodeling en voor de kosten die nodig zijn 
voor organisatie en regie, begeleiding en onderzoek (Transitie-agenda Circulaire economie, 
2018).
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Figuur 2.5 De verdeling van de plancapaciteit (Alex Hekman, 2020)
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De investeringsopgave
De investeringsopgave voor de circulaire economie is niet terug te vinden in de 
onderzochte literatuur en rapporten. Uit de onderzochte literatuur is wel is er enig inzicht 
te verkrijgen. 

De financiële middelen nemen iets toe en worden structureler. Zo was in zowel 2019 als 
2020 incidenteel 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Uitvoeringsprogramma 
circulaire economie. Inmiddels is daar voor de periode 2021-2024 in de begroting 
van IenW een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast hebben andere 
departementen budgetten opgenomen voor de uitvoering van de transitieagenda’s 
waarvoor ze de eerste verantwoordelijkheid dragen (Aldert Hanemaaijer, 2021). 

2.2.4 Energietransitie
In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) zijn afspraken gemaakt om verdere opwarming 
van de aarde zo veel mogelijk te voorkomen door het terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het doel voor Nederland is een reductie van 55% in 2030 en van 100% in 
2050. Dit betekent een transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, 
het reduceren van de energiebehoefte en een transitie naar een klimaatneutraal landbouw 
en natuursysteem. 

De broeikasgasemissies daalden ten opzichte van 2019 met 8 procent naar 166 megaton 
CO2-equivalent in 2020. Dat is 24,5 procent lager dan in 1990 en benadert de Urgenda-
doelstelling, een broeikasgasreductie van minimaal 25 procent (1990–2020) (RIVM, 2020).

De belangrijkste opgaven in relatie tot de energietransitie zijn: 
• 70 procent van alle elektriciteit in 2030 komt uit hernieuwbare bronnen. 

Hernieuwbare energie op land (wind en zon) groeit fors naar 35 miljard kilowattuur 
per jaar.

• Uitbreiding ven de energie-infrastructuur (bijvoorbeeld kabels en leidingen en 
transformatorkasten). 

• Ontwikkelen van een regionale aanpak die vraagt om goede samenwerking en 
communicatie tussen overheden, netbeheerders, organisaties, investeerders en 
burgers.

• Vanuit het Klimaatakkoord worden als eerste stap tot 2030 de eerste 1,5 miljoen 
bestaande woningen van het aardgas afgehaald. 

• Gemeenten moeten uiterlijk 2021, samen met bewoners en gebouweigenaren 

bepalen wat per wijk de beste oplossing is voor warmte en stroom: warmtenetten, 
warmtepompen, volledig elektrisch of nog anders. 

• Vanaf 2030 zijn alleen nog elektrische personenauto’s nieuw te koop naast 
voertuigen op waterstof of zonnecellen. In 2030 moeten er ongeveer 1,8 miljoen 
laadpalen beschikbaar zijn. Alle (circa 5000) OV-bussen moeten voor 2030 100% 
emissieloos zijn.

• Al het bouwverkeer (waaronder bestelbusjes) en mobiele werktuigen moeten voor 
2030 100% emissieloos zijn.

• Duurzaamheid en bereikbaarheid gaan bij mobiliteit hand in hand met de inrichting 
van de fysieke leefomgeving. Het realiseren van meer zero-emissie zones in steden 
waar lopen, fietsen en openbaar vervoer voorrang krijgen is een grote uitdaging.

Het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord (Schone Lucht Akkoord, 2021) en de 
adviezen van de Commissie Remkes (Adviescollege Stikstofproblematiek, 2020) leiden tot 

Figuur 2.6 Uitstoot broeikasgassen 2019 naar sector (CBS, RIVM/Emissieregistratie, 2020).
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toenemende aandacht voor het terugdringen van emissies. Vanuit het Klimaatakkoord 
is afgesproken dat de bouwsector een bijdrage aan de Green deal Duurzaam GWW 2.0 
(Duurzaam GWW, sd) en de Green deal ‘het nieuwe draaien’ (Programmabureau Green 
Deal Het Nieuwe Draaien, sd) levert. 

Vanuit het ‘Schone Lucht Akkoord’ wordt gestreefd naar een reductie van negatieve 
gezondheidseffecten van mobiele werktuigen van 75% t.o.v. 2016. 

Tot slot is er de ambitie om het groeipad naar zero-emissie mobiele werktuigen naar 2030 
te versnellen. Rijkswaterstaat en Waterschappen willen bijvoorbeeld klimaatneutraal en 
circulair zijn in 2030. Hiervoor is het nodig de transitie naar zero-emissie bouwmateriaal en 
-materieel te versnellen (zie ook https://www.opwegnaarseb.nl/). 

De investeringsopgave
De investeringsopgave voor de energietransitie is berekend op basis van de doelstellingen 
in het Klimaatakkoord voor duurzame energieopwekking met behulp van wind en zon, 
de verduurzaming van industrie en verduurzaming van de bebouwde omgeving door 
aardgasvrij maken en isolatie. Vooralsnog wordt uitgegaan van ca. €189 miljard voor heel 
Nederland tot 2050 (Alex Hekman, 2020).

Voor de huidige energievraag is ingeschat dat er zo’n 22.000 hectare fysiek grondoppervlak 
nodig. Er is dan uitgegaan van een derde zonne-energie (21.900 ha waarbij uitgegaan 
wordt van 50% meervoudig ruimtegebruik), een derde wind op land (250 ha fysiek 
ruimtebeslag, wat overeen komt met 16.000 ha windpark) en een derde wind op zee. Om
deze vraag in de fysieke leefomgeving te realiseren is er uitbreiding en aanpassing van de 
ondergrondse infrastructuur nodig en zal er meervoudig ruimte gebruik nodig zijn. 

2.2.5 Klimaatadaptatie
Klimaatverandering zet ook in Nederland door (figuur 2.7), getuige de regelmatig 
optredende weerrecords, hoge temperaturen, zomerhitte, droogte en intensiteit 
van piekbuien zoals de recente nationale ramp wateroverlast Limburg laat zien. Het 
veranderende karakter van het weer leidt voor de inwoners van Nederland tot een 
structureel andere leefomgeving, met warmere zomers en zachtere winters en met grotere 
weersextremen. 

De toegenomen hittestress tijdens hittegolven, vaak in combinatie met hoge concentraties 
ozon, heeft gevolgen voor de volksgezondheid, evenals de toenemende overlast door 

allergieën en door plaagsoorten zoals de eikenprocessierups. Daarnaast leiden intensive 
regenbuien de afgelopen decennia vaker tot schade in de landbouw en bebouwd gebied 
en hebben drie uitzonderlijk droge zomers geleidt tot landbouwschade, schade door 
stremming van de scheep- en recreatievaart, verzakking van woningen, schade voor water- 
en energievoorziening en afname van waterkwaliteit en natuur.

In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (Ministerie IenM en EZ, 2014) hebben het Rijk, 
provincies, gemeenten en waterschappen daarom afgesproken dat in 2050 onze steden 
klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. In het bijbehorende Deltaprogramma 
staan de plannen van de overheid om Nederland in de toekomst te beschermen tegen 
overstromingen vanuit de zee en rivieren, en om te blijven zorgen voor genoeg zoetwater. 
Daarnaast staan er plannen in om alle steden, dorpen en buitengebieden op zo’n manier in 
te richten dat Nederland voorbereid is op de gevolgen van toenemende hitte, droogte en 
extreme neerslag. Een paar relevante tussendoelen zijn (Kennisportaal Klimaatadaptatie):

• Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is vanaf 2020 een vast onderdeel in al 
het beleid en handelen van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen.

• Al deze overheden maken met behulp van een stresstest een analyse om te 
weten hoe kwetsbaar hun eigen gebied is. De resultaten van de stresstest 
bespreken ze samen met andere betrokken partijen. Daarna stellen ze samen een 
adaptatiestrategie met concrete doelen op. Om ervoor te zorgen dat ze die doelen 
bereiken, maken ze ook een uitvoeringsagenda.

Figuur 2.7 Jaargemiddelde temperatuur mbv de klimaatstreepjescode (Wiel, 2020).
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• Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet onderdeel zijn van alle 
werkzaamheden in de ruimtelijke inrichting. Om ervoor te zorgen dat provincies 
gebieden voortaan klimaatadaptief en waterrobuust inrichten, leggen zij dit uiterlijk 
in 2022 in hun omgevingsvisie vast. Gemeenten doen dat uiterlijk in 2024.

De uitdagingen voor het klimaatbestendig en water robuust inrichten van de openbare 
ruimte en infrastructuur zijn bijvoorbeeld het realiseren van riolering met een grotere 
diameter, meer straatkolken voor waterafvoer en meer groen in steden tegen hittestress 
en als waterbuffer. Daarnaast is er het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit is 
gericht op de versterking van 1.300 kilometer dijken en 500 kunstwerken in de komende 
dertig jaar. 

De investeringsopgave
De investeringsopgave om Nederland klimaatbestendig in te richten is tot 2050 berekend 
op ca. € 118 miljard (Alex Hekman, 2020). 

De toename van neerslag leidt bij de huidige wateroverlastnormen tot een ruimtevraag in 
poldergebieden (onder NAP) tussen de 11.000 en 13.000 hectare aan waterberging. 

2.2.6 Landbouw en natuur
Het natuurbeleid is gericht op bescherming van soorten en leefgebieden, ecologisch 
herstel en het beheer van de Natura 2000 gebieden. Verlies van biodiversiteit wordt 
vaak genoemd als een van de mondiale milieuvraagstukken van onze tijd, naast de 
klimaat- en energieproblematiek. De grootste bedreiging voor de biodiversiteit in veel 
Natura2000 gebieden is stikstof. De huidige stikstofdepositie zorgt voor een afname van de 
biodiversiteit.

In 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn. Een ingewikkelde 
uitdaging, daar een deel van de uitstoot van broeikasgas niet te vermijden is. 
Anderzijds legt de sector ook CO2 vast in bomen, bodem en gras. Dat draagt bij aan de 
reductiedoelstelling. Een aantal belangrijke transities waar in geïnvesteerd wordt zijn 
het energie-efficiënt maken van de landbouw, smart farming of precisie landbouw en 
kringlooplandbouw. Ook werkt het Rijk samen met waterschappen en andere partijen 
aan het tegengaan van verzilting, verminderen van bodemdaling en het klimaatbestendig 
maken van landbouw. 

De investeringsopgave
Nationale cijfers over investeringen binnen de sector ontbreken, zodat er geen duidelijk 
zicht is op de investeringsopgave. Wel is het volgende bekend:

• Regionale overheden en het Deltafonds hebben gezamenlijk € 800 miljoen 
beschikbaar gesteld voor de aanpak van droogte. De sector betaalt investeringen in 
de bedrijfsvoering grotendeels zelf; het Rijk draagt bij in de vorm van subsidies. 

• Het klimaatakkoord maakt een schatting van de financiering voor de aanvullende 
emissiereductie tussen 2020-2030. Deze bedraagt € 970 miljoen. 

• Circa 54% van het oppervlak van Nederland bestaat uit landbouw (CBS). Het totale 
aandeel agrarisch terrein in Nederland neemt gemiddeld gezien af, maar dit zorgt 
nog niet voor grote veranderingen in het oppervlak.

• Via de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Natura 
2000-beheerplannen wordt er tot 2050 ca. € 3,8 miljard geïnvesteerd in natuur. 
Naast deze budgetten investeren ook natuurorganisaties, landbouwbedrijven, 
waterschappen en gemeenten in de natuur. Daarnaast wil Nederland tussen nu 
en 2030 haar areaal bos met 10% uitbreiden tot 37.000 hectare (Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Interprovinciaal Overleg, 2020). 

2.3 Samenvattend
De verdeling in investeringsopgave en ruimte tot en met 2050 ziet er als volgt uit (Alex 
Hekman, 2020):

Vijf grootste NL opgaven Investeringsopgave in miljarden Ruimtevraag indicatief

Infrastructuur* € 272 Niet bepaald

Woningbouw € 321 26.000 ha

Energietransitie € 189 22.000 ha

Klimaatadaptatie € 118 13.000 ha

Natuur* € 5 o.a. 37.000 ha bos

Totaal € 905 Ca 10.000 ha

*  exclusief jaarlijkse investering van € 15 mld voor beheer en onderhoud 
** exclusief Landbouw

Achter deze landelijke getallen gaan grote variaties schuil. De aard en de omvang van deze 
opgaven verschillen sterk per provincie en per gemeente. Ook de berekeningen voor de 
investeringsopgave laten grote verschillen zien, zoals: 

• De opgave: zoals beschreven zijn er vier provincies die samen 76% van de 
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woningen bouwen. De overige acht provincies hebben een plancapaciteit variërend 
van 1-7%. Het bijbehorende ruimtebeslag varieert van 2% tot 20% per provincie. 

• Ruimtegebruik: Het voor de energietransitie totaal benodigd oppervlak aan vrije 
ruimte varieert van ruim 800ha (Zeeland) tot ruim 8000ha (Zuid Holland). 

• Investeringsopgave: De investeringsopgave voor de energietransitie vraagt volgens 
Sweco € 189 miljard tot en met 2050. Volgens een recent interdepartementaal 
beleidsonderzoek (Ministerie van Financiën, 2021) met betrekking tot de 
financiering van de energietransitie betreft het een meerinvestering van € 119 
miljard tot 2030 en van nog eens €236 miljard tot 2050. Totaal betekent dit een 
investering van € 355 miljard, dus bijna het dubbele van de € 189 miljard. 

Door de gezamenlijke ruimtevraag van alle opgaven (wonen, werken, infrastructuur, groen, 
water, energie) is de ruimtedruk in sommige gebieden zo groot dat ‘niet alles past’, zoals 
het Rijk ook in de Nationale Omgevingsvisie constateert (Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninklijkrelaties, 2020). De regio is van groot belang voor duurzame 
verstedelijking, maar vanwege de relaties tussen regio’s is er ook een bovenregionaal en 
nationaal verstedelijkingsbeleid nodig (David Hamers, 2021). 
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Het Fonds Fysieke Leefomgeving ontwikkelt kennis voor publieke opdrachtgevers 
die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van en het onderhoud aan de openbare 
ruimte en infrastructuur. Vooral gemeenten, provincies en waterschappen en de hen 
ondersteunende partijen, maken gebruik van de producten die met de ondersteuning van 
het fonds tot stand komen. Zij zijn dan ook de belangrijkste doelgroep. 

Om te achterhalen welke kennis behoefte de doelgroep op dit moment heeft en noemt 
zijn er diverse interviews gehouden met en is er een enquête verstuurd naar gemeenten, 
provincies, waterschappen en partners (kennisinstituten en marktpartijen). 

De informatie uit de interviews en de enquête is aangevuld met bekende actuele, maar 
niet altijd genoemde thema’s en de kennis en ervaring van de programmaraad. De 
aangedragen kennisbehoefte is hieronder gerubriceerd:

• Infrastructuur en mobiliteit
• Openbare ruimte
• Duurzaamheid, waaronder:

• Klimaatadaptatie
• Energietransitie
• Circulair bouwen
• Biodiversiteit
• Gezondheid 

• Participatie samenleving
• Data en digitalisering
• Kennis en kunde bevorderen

Dit hoofdstuk beschrijft de kennisbehoefte op hoofdlijnen. In hoofdstuk 4 maakt het fonds 
keuzes welke worden opgepakt en vanuit het fonds vragen om verdere uitwerking in 
deelprogramma’s en projecten. 

3.1 Infrastructuur 
Voor de mobiliteit in Nederland is het belangrijk de bestaande infrastructuur te 
onderhouden en renoveren en tegelijkertijd te werken aan een toekomstbestendige 
infrastructuur. 

3.1.1 Onderhoud en renovatie 
De bestaande infrastructuur in Nederland is over het algemeen goed, maar veel 
kunstwerken zijn verouderd en niet berekend op de steeds zwaardere belasting. Veel 

objecten moeten komende jaren worden aangepakt, de vervangings- en renovatieopgave 
is groot. Om deze opgave te realiseren is innovatie en opschaling nodig. Op dit moment 
ontbreekt het aan kennis om de gewenste versnelling te realiseren. 

3.1.2 Toekomstbestendige infrastructuur
De infrastructuur van de toekomst moet geschikt zijn voor nieuwe vormen van (deel)
mobiliteit. Dit loopt uiteen van de inrichting ruimte voor voetgangers, inrichting van 
snelfietspaden, de opkomst van autonoom rijdende voertuigen en de impact van elektrisch 
vervoer en hubs tot de effecten van nieuwe technologieën op verkeersregelsystemen en 
Mobility-as-a-service.

3.2 Openbare ruimte 
Van oorsprong lag de nadruk bij het beheer van de openbare ruimte op drie kerntaken: 
schoon, heel en veilig. Het was zaak om de infrastructuur in stand te houden en de 
openbare ruimte zo efficiënt mogelijk te beheren. De beschikbare middelen moesten zo 
doelmatig mogelijk worden ingezet, waarbij prestaties en te behalen kwaliteitsniveaus 
waren gedefinieerd en bij het bepalen van de inzet steeds meer werd gelet risico’s. De 
afgelopen jaren heeft het vakgebied zich ontwikkeld van een puur technische en financiële 
aangelegenheid, richting een werkveld waar meer aandacht is voor tevredenheid en 
betrokkenheid van de gebruikers van de openbare ruimte. De focus verschuift van schoon-
heel-veilig naar het realiseren van een waardevolle leefomgeving met schoon-heel-veilig 
als middel. De sector is op weg naar ‘impact gestuurd beheer’ onder andere met behulp 
van assetmanagement, waarbij het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van 
waarde zijn voor een organisatie centraal staat. 

Het beheer van de fysieke leefomgeving is één van de belangrijkste werkterreinen 
van publieke opdrachtgevers en het werkterrein waarin veel trends elkaar ontmoeten 
en moeten worden opgelost. De komende tijd zal beheer ingrijpend veranderen. 
Maatschappelijke, economische en technologische en klimatologische ontwikkelingen 
spelen daarbij nadrukkelijk een rol. Deze ontwikkelingen zullen hun weerslag hebben 
op het gebruik, de inrichting maar ook op het beheer van de openbare ruimte. Goed 
beheer draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals hittestress, 
wateroverlast, circulaire economie, mobiliteit en biodiversiteit. Het is nodig om de 
hiervoor bepaalde doelstellingen te behalen. 

Er is (opnieuw) een groot streven naar een goed functionerende openbare ruimte. De 
openbare ruimte van de toekomst: ruimte waar mensen kunnen recreëren, kinderen 

3. AANGEDRAGEN KENNISBEHOEFTE DOELGROEPEN
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kunnen spelen, voldoende groen is, ruimte biedt voor ontmoeting en voetgangers en 
fietsers. Alles moet een plek krijgen in steden en regio’s. De druk op de openbare ruimte 
neemt steeds verder toe. Dit vraagt om efficiënt en effectief ruimte gebruik en het maken 
van integrale afwegingen voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Er is 
behoefte aan handvatten en afwegingskaders. Deze behoefte is er zowel op strategisch 
als op tactisch en operationeel niveau. Op operationeel niveau is bijvoorbeeld veel 
behoefte aan inzicht over het effect van technische oplossingen op andere domeinen 
(bijvoorbeeld: stoepranden zijn nodig voor de verkeersveiligheid maar wat is het effect op 
de waterafvoer) en het effect op beheer en instandhouding

3.3 Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid in de context van het Fonds Fysieke Leefomgeving omvat 
een ontwikkeling van de openbare ruimte, infrastructuur en de mobiliteit, die aansluit 
op de huidige behoeften zonder het vermogen in gevaar te brengen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien. Er moet een transitie plaatsvinden 
naar een economie zonder onaanvaardbare milieudruk en zonder uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen. Het is noodzakelijk dat, zonder schadelijke emissies voor het 
milieu, de aankomende jaren het gebruik van primaire grondstoffen wordt verlaagd en 
de noodzakelijke adaptieve aanpassingen om klimaatverandering te kunnen beheersen 
worden toegevoegd. Onder duurzaamheid valt in ieder geval: 1) klimaatadaptatie; 2) de 
energietransitie; 3) circulaire bouw en CO2-reductie; 4) biodiversiteit; en 5) gezondheid.

3.3.1 Klimaatadaptatie 
In 2050 moeten steden klimaatbestendig en waterrobuust zijn en de landbouw 
klimaatneutraal. Om de voortgang op deze klimaatdoelstelling te monitoren en effectieve 
maatregelen te kunnen nemen is er behoefte aan kennis over:

• de huidige situatie (0-situatie);
• de effecten van bebouwing op het watersysteem;
• het effect van bebouwing op de bodemdaling;
• klimaatverandering in relatie tot de bebouwde omgeving en het onderhoud van de 

fysieke leefomgeving; 
• kennis op het snijvlak van civiel- en cultuurtechniek zoals welke constructies 

werken als je groen wilt laten renderen in een grotendeels versteende omgeving;
• het effect van maatregelen op andere aspecten van klimaat, realisatie of 

onderhoud van de openbare ruimte. Welke maatregelen zijn effectief en welke juist 
niet, wat is het effect van een maatregel tegen hittestress op de waterhuishouding 
en wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn voldoende proeftuinen waarin geëxperimenteerd wordt met klimaat adaptief 
bouwen, maar de resultaten worden niet eenduidig vastgelegd en gedeeld. Daarnaast is 
het voor een integrale benadering nodig om het effect en de (nadelige) bijeffecten voor 
verschillende onderdelen van klimaatadaptatie te beschrijven. 

3.3.2 Energietransitie 
De energietransitie is een enorme opgave waarbij veel partijen betrokken zijn. Op 
strategisch niveau is er behoefte aan handvatten om deze transitie vorm te geven en 
bijvoorbeeld ketensamenwerking te stimuleren en eerder gebruik te maken van kennis van 
marktpartijen. Daarnaast is het belangrijk dat de lessen en informatie uit de pilots goed 
worden vastgelegd. Het is ook van belang dat deze kennis wordt gedeeld, zodat er een 
goede visie kan worden ontwikkeld en er een versnelling plaats kan vinden.

Op tactisch niveau is er onder andere behoefte aan eenduidige normen en richtlijnen, het 
verbeteren van kengetallen van de Regionale Energie Strategie (RES) en het vertalen van 
de RES naar ontwerpkeuzes. 

De energietransitie heeft daarnaast een grote impact op de ondergrond. De beschikbare 
capaciteit van het huidige netwerk is onvoldoende (toekomstbestendig) en de beschikbare 
ruimte is beperkt. 

3.3.3 Circulaire bouw
In 2030 zal het gebruik van abiotische grondstoffen en CO2-uitstoot gehalveerd moeten 
zijn. Een volledig circulaire economie raakt ook het ontwerp, de realisatie en het 
onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur. Bij circulaire bouw bestaat geen 
afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt, door hoogwaardig hergebruik of 
door recycling (hergebruiken van materiaal uit een product, waarbij het materiaal een 
bewerking ondergaat). 

Om de bouw volledig circulair te maken moet het hergebruik worden georganiseerd door 
bijvoorbeeld het materialenpaspoort te standaardiseren en voor iedereen toegankelijk 
te maken. Hierdoor kan ‘afval’ uit het ene project worden ingezet als grondstof op een 
ander project. Daarnaast is er onder de achterban behoefte aan normen, richtlijnen en 
bijvoorbeeld een keurmerk voor hergebruikt materiaal. Veel normen en richtlijnen zijn 
niet toepasbaar op hergebruikt materiaal of het is onbekend of ze toepasbaar zijn. Ook 
is er onvoldoende zicht op de uitkomsten van verschillende pilots en vaak komen de 
gehanteerde begrippen niet overeen. 
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Veel aanbestedende diensten weten niet hoe ze circulariteit en CO2-reductie kunnen 
uitvragen en opnemen in het aanbestedingsproces (anders dan een kansen dossier). Een 
eenduidige en objectieve manier om en CO2-reductie en circulariteit in een aanbesteding is 
nog in ontwikkeling. Er is behoefte aan handvatten voor een goede manier van uitvragen. 

Tot slot is er voor het maken van onderbouwde keuzes en goede afwegingen inzicht nodig 
in de ‘total cost of ownership’ (TCO) en levenscyclusanalyse (LCA). Hiermee is duidelijk 
welke milieueffecten op welk moment optreden. Deze analyse kan een belangrijk criterium 
vormen bij duurzaam aanbesteden.  

3.3.4 Biodiversiteit 
Zowel gemeenten, provincies als waterschappen hebben behoefte aan inzicht in de 
biodiversiteit. Standaard meetmethoden ontbreken en de nul-situatie is onbekend, voor- 
of achteruitgang kan hierdoor niet inzichtelijk gemaakt worden en de effectiviteit van 
maatregelen kan niet worden bepaald. Ook zijn er onvoldoende handvatten en kennis 
om biodiversiteit goed te integreren in het ontwerp van de openbare ruimte of het 
wegontwerp. 

Naast inzicht in biodiversiteit is er de behoefte aan duidelijke richtlijnen in de omgang met 
invasieve exoten en de bestrijding daarvan en is de omgang met stikstof een punt van zorg. 

3.3.5 Gezondheid 
Covid-19 heeft de behoefte aan een gezonde leefomgeving versneld, zo is er bijvoorbeeld 
meer behoefte aan (de nabijheid van) groen en is het gebruik van de stedelijke ruimte 
veranderd. Toch speelt het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving al langer en op 
meerdere onderwerpen zoals bodem, licht, geluid en milieu.

Er leven veel vragen ten aanzien van een gezonde fysieke leefomgeving, over zowel 
de inrichting en beheer van de openbare ruimte als over de bijbehorende normen 
(zoals bijvoorbeeld geluid en milieu). Op strategisch niveau ontbreekt de kennis voor 
een integrale visie op een gezondheid verhogende aanpak en inrichting van de fysieke 
leefomgeving. Er is behoefte aan een integrale werkwijze waarbij gezondheid ook 
gekoppeld wordt aan andere thema’s zoals energietransitie, circulair en natuur inclusief 
bouwen en klimaatadaptatie. 

Ook is er op tactisch/operationeel niveau behoefte aan inzicht in de impact van (nieuwe) 
milieu- en uitstootnormen (onder andere, niet limitatief PFAS, stikstof, olivijn, PFOA). 

3.4 Participatie samenleving 
Het realiseren van projecten, groot- of kleinschalig, heeft altijd impact op inwoners. Met 
de omgevingswet in aantocht krijgen burgers meer wettelijke inspraak in hun omgeving. 
Dit heeft veel invloed op participatie rondom bouwprojecten. Het is de bedoeling dat 
iedereen actief bijdraagt aan zijn of haar leefomgeving, maar hoe organiseer je deze 
participatie? Veel gemeenten, provincies en waterschappen zien dat het in de ontwerp 
en realisatie fase best goed gaat en burgers actief betrokken zijn, maar dat het vooral 
in de initiatieffase en op hogere bestuurlijke niveaus moeilijker is. De vraag is hoe 
organiseer je de gezamenlijke opgave op alle benodigde lagen, zowel intern met experts 
van verschillende disciplines, budgetverantwoordelijke en het college als ook extern met 
bewoners en stakeholders. 

Om het gesprek goed te kunnen voeren is er op de korte termijn behoefte aan een 
gemeenschappelijke taal waarin een manier gevonden wordt om bijvoorbeeld de kwaliteit 
van de fysieke leefomgeving, groen of water uit te drukken en meetbaar te maken, ook in 
maatschappelijke waarden. 

3.5 Data en digitalisering 
Uiteindelijk werken we toe naar SMART Cities (IoT) en vergaande robotisering/ 
automatisering van bijvoorbeeld de realisatie en het beheer van de openbare ruimte en 
infrastructuur. De ontwikkeling van Digital Twins is hiervoor een waarschijnlijke tussenstap. 

Om prestaties van gebouwen, wegen, openbare ruimte, etc. goed te monitoren 
en prestaties te kunnen garanderen is het handig om data efficiënt te beheren en 
onbelemmerd te kunnen delen tussen verschillende opdrachtgevers of systemen. Hierbij is 
privacy en bescherming van gegevens een belangrijk aandachtspunt. 
Op de korte termijn is er grote behoefte aan standaarden om uitwisseling tussen 
opdrachtgevers en systemen mogelijk te maken. Denk hierbij aan standaard werkwijzen 
of bouwelementen in BIM, standaarden voor het beheer en opslaan van data en een 
methode om te bepalen welke data relevant is om te monitoren en een wijze van 
monitoren. Deze standaarden moeten het ook mogelijk maken gegevens met elkaar te 
vergelijken en betere analyses te kunnen doen. 

Grote uitdaging is de omgang met data; wie is eigenaar van de verzamelde data, voor 
wie is het beschikbaar en hoe kan het gedeeld en opgeslagen worden in relatie tot het 
bewaken van privacy? 
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3.6 Kennis en kunde 
Door vergrijzing en minder technisch geschoolde studenten ontstaat een gebrek aan 
beschikbare vakspecialisten. Tegelijkertijd neemt het aantal opgaven en de vraag naar 
personeel toe (denk bijvoorbeeld aan de 1 miljoen woningen die voor 2040 moeten 
worden bijgebouwd en aanleg van zonne- en windparken). 

Daarbij worden opgaven in de fysieke leefomgeving steeds complexer, er moet steeds 
meer integraal gewerkt worden en de afwegingskaders worden breder. Ook moet er 
worden ingespeeld op uitdagingen als klimaatadaptatie en energietransitie. Dit vraagt om 
andere vaardigheden van publieke opdrachtgevers. De ambtenaar van de toekomst moet 
zowel technische (harde) als zachte vaardigheden hebben en lef tonen om voldoende 
innovaties in de fysieke leefomgeving toe te passen om bijvoorbeeld de gevolgen van 
klimaatveranderingen te stoppen. 

Enerzijds vraagt dit om het ontwikkelen van visie en leiderschap bij opdrachtgevers en 
innovatie van opdrachtnemers. Anderzijds moet er een aantrekkelijk carrière pad zijn 
en moet er geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van 
ambtenaren. Ontwikkeling is nodig op het gebied van de techniek (bedenken van andere, 
innovatieve oplossingen), de kennis van opgaven (nieuwe doelen, normen en richtlijnen) 
en op integraliteit (samenwerking markt, sectoren en disciplines, ‘zachte’ vaardigheden).

Daarnaast kan een ander inkoopproces, waarbij een intensieve samenwerking met de 
markt centraal staat, helpen om een eventueel gebrek aan kennis bij opdrachtgevers op te 
vullen. Een brede ketensamenwerking moet gestimuleerd worden, de achterban van het 
fonds heeft behoefte aan nieuwe samenwerkingsrichtlijnen en handvatten om deze in de 
aanbesteding te implementeren
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4.1 De kracht van collectieve kennis 
In de vorige hoofstukken werden de aard en opzet van het fonds, de maatschappelijke 
opgaven in Nederland en de kennisbehoeften onder de stakeholders beschreven. Al deze 
informatie heeft de Programmaraad gebruikt om de koers van het fonds te bepalen. 
Deze is gedefinieerd in verschillende thema’s. Daarbij heeft Programmaraad moeten 
afbakenen en prioriteren, omdat niet al de aangedragen onderwerpen direct tot de ‘aard’ 
van het fonds behoren en/of de middelen van het fonds beperkt zijn. Sommige van de 
hierna beschreven en gekozen thema’s zijn niet direct genoemd door de stakeholders, 
maar zijn zo van wezenlijk belang voor de sector, dat ze toch zijn meegenomen door 
de Programmaraad. Het betreft onder andere de thema’s ‘assetmanagement’ en 
‘samenwerken’ en onderwerpen rondom veiligheid. 

In dit hoofdstuk geeft de Programmaraad een overzicht van de gemaakte keuzes. Op deze 
thema’s wil het fonds in meer of mindere mate inzetten. Sommige van de thema’s lenen 
zich er voor om mogelijke uitgewerkt te worden in grotere toetsbare deelprogramma’s, 
terwijl andere thema’s wellicht onderdeel worden van deelprogramma’s. Hierover 
treedt de Programmaraad in overleg met de hoofdaannemer, die de kennisinstituten 
benadert. De hierna beschreven keuzes beperken zich bewust tot de ‘wat is nodig 
vraag’ op hoofdlijnen. De ‘hoe’ vraag komt terug in de deelprogramma’s en de daarop 
volgende en gebaseerde projectplannen. De gekozen afbakening is ‘niet in beton gegoten’. 
Wanneer ontwikkelingen vragen om actualisatie van het werkprogramma, dan kan 
de Programmaraad daarover besluiten. Dit doet de raad uiteraard in overleg met de 
hoofdaannemer.

 4.2 Uitgangspunten voor afbakening
Om te bepalen welke programma’s en projecten in aanmerking komen voor steun van het 
Fonds Fysieke Leefomgeving hanteert het fonds de volgende algemene uitgangspunten: 

• Relevant voor de doelgroep: de te ontwikkelen kennis moet relevant zijn voor de 
doelgroepen van het fonds, dit zijn medewerkers van publieke opdrachtgevers en 
de private opdrachtnemers die voor hen werken aan de fysieke leefomgeving. Meer 
specifiek richt het fonds zich op beleidsadviseurs, vakspecialisten, beheerders, 
risico- en datamanagers en ‘aanstuurders’ van uitvoering in de openbare ruimte en 
infrastructuur. 

• Collectieve kennis: de kennis moet door zoveel mogelijk betrokken partijen worden 
ontwikkeld, gedragen, beheerd en verspreid. De kennis moet ook publiekelijk 
toegankelijk zijn. Samen slimmer worden. Feiten, kennis en ervaring delen, 

combineren en praktisch toepassen. Door interactie leren als persoon, groep of 
netwerk van organisaties.

• Oogpunt van de techniek: de kennis moet bijdragen aan de realisatie, verbetering 
en/of het beheer van de fysieke leefomgeving vanuit het oogpunt van de techniek. 
Kennis die technisch van aard is en systematiek aanbrengt in het geheel van nieuwe 
en bestaande kennis en die daarbij rekening houdt met het gebruik ervan door 
mensen en organisaties.

• Standaardiseren en doorontwikkelen: het doorontwikkelen en standaardiseren 
van bestaande kennis én het geschikt maken van nieuwe (innovatieve) kennis voor 
toepassing in de praktijk. 

• Leren en experimenteren: het fonds stuurt op het (innovatief) doorontwikkelen 
van bestaande kennis en standaarden én op het ontwikkelen van nieuwe kennis 
voor bestaande en nieuwe thema’s.

• Toepasbaar in praktijk: kennis die direct  kan worden toegepast in de praktijk, 
bijvoorbeeld in afwegingskaders, managementsystemen, bestekken, richtlijnen en 
normen of praktijkvoorbeelden etc. 

• Toepassing bevorderen: het fonds wil investeren in verdere implementatie van 
ontwikkelde kennis in organisaties en kennisnetwerken.

• Impact op openbare ruimte en infrastructuur: de kennis moet direct relevant zijn 
voor de inrichting of het beheer van de infrastructuur of de openbare ruimte.

• Significante impact: het fonds wil daarbij het verschil kunnen maken en met zijn 
financiële bijdrage een significante bijdrage kunnen leveren aan een thema.

4.3 De Koers 
Ten bate van een goed overzicht van de thema’s hanteert het fonds een driedeling, waarbij 
de relaties tussen de thema’s ook van belang zijn voor de deelprogramma’.  Het fonds 
onderscheidt: 

• Openbare ruimte en infrastuctuur (inclusief mobiliteit) vormen de basis, alle 
(toekomstige) projecten van het fonds moeten een directe bijdrage leveren aan het 
ontwerp of beheer of de instandhouding hiervan.

• Inhoudelijke maatschappelijke opgaven die impact hebben op het ontwerp en 
beheer van de fysieke leefomgeving. Op dit moment zijn deze maatschappelijke 
opgaven: klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, circulaire bouw, 
mobiliteit en gezondheid. 

• Procesmatige opgaven. Keuzes maken voor bovenstaande vraagstukken vergt 
veel van iedere organisatie. Men zoekt naar werkwijzen en instrumenten 
ondersteunend aan het primaire proces van realisatie, verbetering en/of beheer 

4. PRIORITERING IN VRAAGSTELLING DOOR HET FONDS 
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van de fysieke leefomgeving. Voor een groot deel is dit assetmanagement. Maar 
ook de thema’s integraal samenwerken, data en digitalisering, schaarste kennis en 
kunde en de participatie samenleving behoren tot de procesmatige vraagstukken 
waar de stakeholders van het fonds voor staan.

4.3.1 Openbare ruimte en infrastructuur
De thema’s openbare ruimte en infrastructuur vormen de basis van de fysieke 
leefomgeving. Er is op dit vlak veel behoefte aan technische, praktisch toepasbare kennis. 
Het Fonds Fysieke Leefomgeving kent een lange geschiedenis met het ontwikkelen van 
deze kennis, die door de stakeholders van het fonds wordt gewaardeerd en gezien als van 
toegevoegde waarde. Het is belangrijk deze lijn door te zetten, met extra aandacht voor:

• de enorme vervangings-, herstel- en renovatieopgave;
• de impact van nieuwe modaliteiten op de leefomgeving;
• inrichting en het beheer dat bijdraagt aan gezonde, leefbare en inclusieve steden;
• de impact van deeleconomie op de openbare ruimte en infrastructuur; 
• (domein overstijgende) integrale afwegingskaders.

De tabel hieronder geeft weer welke aspecten het fonds wel of niet tot zijn scope 
rekent en wat aandachtspunten voor de toekomstige programmering zijn (op basis van 
kennisbehoefte stakeholders). Deze opzet wordt bij al de thema’s herhaald. 

BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE AANDACHTSPUNTEN 
PROGRAMMERING

• Optimalisatie, efficiënter 
beheer/onderhoud 

• Ontwerp en onderhoud 
toekomst bestendige Infra

• Leefbare en inclusieve 
samenleving vanuit de fysieke 
invalshoek 

• Andere vormen van mobiliteit 
(modaliteiten en actieve 
mobiliteit)

• OV systeem als zodanig (wel 
onderdelen als halteplaatsen, 
looproutes en van naar 
knooppunten)

• Beleid op keuzes in soorten 
mobiliteit

• Natuur en landbouw (belegd bij 
andere instanties)

• Water(veiligheid)

• Doorzetten van financiering van 
bestaande projecten 

• Aandacht voor vervangings-, 
herstel en renovatieopgave

• Impact van nieuwe modaliteiten
• Inrichting, beheer en onderhoud 

die bijdraagt aan gezonde, 
leefbare en inclusieve steden

• Integraal afwegingskader tussen 
de verschillende domeinen.

• Ketendenken of hoe 
zijn maatschappelijke 
ontwikkelingen, ontwerp 
engineering en beheer aan 
elkaar te  verbinden

4.3.2 Maatschappelijke opgaven

4.3.2.1 Klimaatadaptatie
Op het gebied van klimaatadaptatie wil het fonds een wezenlijke bijdrage leveren. Er is een 
grote behoefte aan toepasbare, praktische kennis (kennisontwikkeling cultuurtechnische 
werken), civieltechnische maatregelen en het meetbaar maken van maatregelen voor 
de inrichting en het beheer en onderhoud. Klimaatadaptatie is een grote opgave, het 
fonds zal focus aan moeten brengen, maar kan op thema’s zoals wateroverlast, hitte en 
droogtestress bij inrichting, beheer en onderhoud het verschil maken. 

BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE AANDACHTSPUNTEN 
PROGRAMMERING

• Ontwikkelen van technische 
oplossingen

• Fundamenteel onderzoek 
naar oorzaken van 
klimaatverandering 

• Toepasbaar en meetbaar 
maken voor inrichting beheer 
en onderhoud (Wateroverlast, 
hitte en droogtestress, NAS 2016 
(nationale adaptatiestrategie) 
in ontwerp en beheer van de 
stedelijke omgeving en de 
infrastructuur)

4.3.2.2 Energietransitie 
De energietransitie is een omvangrijk thema waaraan al veel partijen werken. Veel van dit 
thema is al belegd (RES: Regionale Energie Strategie). De impact van het fonds zal daarom 
op dit thema beperkt zijn. Er is een grote behoefte aan kennis met betrekking tot de 
ondergrondse infrastructuur en de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. 
De impact van de infrastructuur in de ondergrond (kabels en leidingen) is voor het fonds 
relevant. 

 

Tabel 4.1: Scope Fonds Fysieke Leefomgeving - Infrastructuur en openbare ruimte 

Tabel 4.2: Scope Fonds Fysieke Leefomgeving - Klimaatadaptatie
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BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE AANDACHTSPUNTEN 
PROGRAMMERING

• Impact van de energietransitie 
op ondergrondse infrastructuur

• Beleidskeuzes of keuze voor type 
energie of locatie

• Ondergrondse infrastructuur in 
relatie tot inrichting en beheer 
openbare ruimte

• Toekomstbestendige 
verleggingen

• Omgang bestaande infra in 
relatie tot transitie

• Samenwerkingsmodellen
• CO2 reductie: normen, 

richtlijnen, veralgemeniseren 
pilots etc.

4.3.2.3 Circulair bouwen
Circulair bouwen is een maatschappelijke opgave en vraagt om een andere manier 
van ontwerp en instandhouding van de openbare ruimte en infrastructuur. Onder de 
stakeholders is er behoefte aan het toepasbaar en meetbaar maken van circulair bouwen 
voor de inrichting, het beheer en onderhoud van de fysieke leefomgeving. Op deze grote 
maatschappelijke opgave zijn al veel partijen actief dus afstemming van kennisvragen is 
noodzakelijk.  

BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE AANDACHTSPUNTEN 
PROGRAMMERING

• Alleen wat neerslaat in fysieke 
leefomgeving

• Circulair bouwen vraagt 
om een andere manier van 
instandhouden en sluit daarmee 
aan bij assetmanagement 

• Praktisch toepasbare kennis 
voor de inrichting van de fysieke 
leefomgeving

• Fundamenteel onderzoek naar 
circulair bouwen

• Toepasbaar en meetbaar maken 
voor inrichting, beheer en 
onderhoud van de openbare 
ruimte en infrastructuur

• Normen en richtlijnen voor 
hergebruik

4.3.2.4 Biodiversiteit 
Biodiversiteit is een grote maatschappelijke opgave die al bij verschillende partijen is 
geagendeerd. Voor het Fonds Fysieke Leefomgeving is biodiversiteit alleen relevant als 
het de fysieke leefomgeving (inrichting of beheer) beïnvloed. Er is vooral behoefte aan het 
toepasbaar en meetbaar maken voor inrichting, beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte.

BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE AANDACHTSPUNTEN 
PROGRAMMERING

• Voor zover invloed op openbare 
ruimte leefomgeving en beheer

• Wanneer het andere thema’s 
raakt; bijvoorbeeld veiligheid 
(bijv. in relatie tot  zichtlijnen)

• Aanpak biodiversiteit in 
algemene zin

• Toepasbaar en meetbaar maken 
voor inrichting, beheer en 
onderhoud van de openbare 
ruimte en infrastructuur

4.3.2.5 Gezondheid en veiligheid
Er is behoefte aan een gezonde leefomgeving. Dit betekent een omgeving die voldoet aan 
de gestelde (nieuwe) milieu- en uitstootnormen (voor bijvoorbeeld geluid, luchtvervuiling, 
etc.), die gezond gedrag bevorderd (voldoende ruimte voor sport en spel en fiets en 
wandelpaden) en een omgeving die recht doet aan de inclusieve samenleving. 

Het fonds kan een rol spelen in het gebruik van de juiste normen voor (het stimuleren 
van) een gezonde en inclusieve omgeving, waarbij ook rekening wordt gehouden met 
de demografische ontwikkelingen (bijvoorbeeld inspelen in de fysieke leefomgeving 
op toenemende vergrijzing) en de grote behoefte aan groen. Ook de gezonde (veilige) 
werkomgeving van werkenden in de sector is voor de stakeholders van belang.  

BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE AANDACHTSPUNTEN 
PROGRAMMERING

• Voor zover invloed op fysieke 
leefomgeving en beheer

• Wanneer het andere thema’s 
zoals bijvoorbeeld veiligheid 
raakt (bijv. in relatie tot 
zichtlijnen)

• Inrichting wandel- en fietspaden
• Werkveiligheid

• Normen voor woningbouw • Integraal afwegingskader
• Nieuwe normen en impact op 

inrichting van de openbare 
ruimte en infrastructuur

Tabel 4.3: Scope Fonds Fysieke Leefomgeving - Energietransitie

Tabel 4.4: Scope Fonds Fysieke Leefomgeving - Circulair bouwen

Tabel 4.5: Scope Fonds Fysieke Leefomgeving - Biodiversiteit

Tabel 4.6: ScopeFonds Fysieke Leefomgeving - Gezondheid
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Dat betekent dat het thema gezondheid wel de nodig aandacht krijgt in de programmering, 
maar meegenomen wordt als ‘aspect’. Facetten als gezondheid voor de medewerkers in de 
fysieke leefomgeving en een inrichting die leidt tot een betere gezondheid (bijvoorbeeld 
‘beweegparken’) zijn daar voorbeelden van.

4.3.3 Procesmatige opgaven 

4.3.3.1 Assetmanagement 
Vraagstukken moeten door hun complexiteit en samenhang  steeds integraler worden 
bekeken. Op alle beleidsniveaus (strategisch, tactisch en operationeel) is er behoefte aan 
kennis, vaardigheden of hulpmiddelen (zoals normen, richtlijnen en afwegingskaders) om 
deze integrale vraagstukken op te lossen. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren 
aan het ontwikkelen van integrale afwegingskaders voor de inrichting van de openbare 
ruimte en infrastructuur. Deze zaken vallen onder het thema assetmanagement. Het 
Fonds Fysieke Leefomgeving blijft inzetten op de ontwikkeling en implementatie van 
assetmanagement zodat de werkprocessen voor de openbare ruimte en infrastructuur op 
orde zijn en een onderdeel van het ‘normale' werk worden. Het gaat daarbij om ‘impact 
gestuurd beheer’, waarbij het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn 
voor een organisatie centraal staat.

BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE AANDACHTSPUNTEN 
PROGRAMMERING

• Assetmanagement in zijn 
volledige omvang

• Ontwikkelen en toepassen van 
kennis

• Ontwikkelen van praktische 
toepasbare afwegingskaders 
voor integrale vraagstukken

• Theoretische ontwikkeling 
assetmanagement

• Assetmanagement passend 
maken voor integrale 
aanpak openbare ruimte en 
infrastructuur

• incorporeren assetmanagement 
in ‘normale’ manier van werken

• Integrale afwegingskaders

4.3.3.2 Data en digitalisering
Met digitalisering en data kan waardevolle informatie worden verkregen die kan helpen 
het beheer en onderhoud effectiever en efficiënter in te richten. Maar data bevat ook 
belangrijke informatie voor het ontwerp en de inrichting van de fysieke leefomgeving. 
Daarbij bedienen overheden, marktpartijen en burgers zich ook steeds meer van 
informatie gebaseerd op eigen en extern ingewonnen data. 

Er is behoefte aan het verbeteren van de informatiestroom bij ontwerp, aanleg, beheer en 
circulariteit van objecten, en bij het kwantificeren en monitoren van beleidsdoelen over 
de fysieke leefomgeving. Daardoor kunnen overheden efficiënter, open en transparant 
werken aan functionaliteit voor actuele thema’s als veiligheid, circulariteit, energietransitie 
en overige vraagstukken waar actuele informatie voor nodig is.

BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE AANDACHTSPUNTEN 
PROGRAMMERING

• Ontwikkeling van datamodellen
• Asset- en Objectinformatie 
• Datagedreven assetmanagement 
• Slim sturen en beheren van de 

fysieke leefomgeving

• Cybersecurity 
• Privacy wetgeving

• Welke (big)data voegt waarde 
toe voor het beheer, onderhoud 
van de fysieke leefomgeving?

• Ontsluiten van data en 
praktische tools voor  analyse 
data

• Vastleggen van standaarden en 
koppelingen

• Het ontwikkelen en beheren van 
technische (data)standaarden

4.3.3.3 Kennis en kunde 
Er wordt een groot gebrek aan kennis en kunde voorzien in de sector. Dit gebrek ontstaat 
door vergrijzing en minder in- en uitstroom vanuit technische opleidingen. Het inzetten 
op het verbeteren van kennis en kunde onder de stakeholders behoort sinds de oprichting 
tot de kernactiviteiten, maar het fonds wil extra inzetten op kennis die direct in de 
werkprocessen inzetbaar is en daar ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit vormt een 
wezenlijk onderdeel  van de aanstaande deelprogramma’s en projecten, omdat het van 
groot belang is van het succes van collectieve kennis. 

Tabel 4.7: Scope Fonds Fysieke Leefomgeving - Assetmanagement 

Tabel 4.8: Scope Fonds Fysieke Leefomgeving - Data en digitalisering 
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BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE AANDACHTSPUNTEN 
PROGRAMMERING

• Kennisontwikkeling en 
kennisverspreiding 

• Deel wat gericht is op interne 
organisatie van overheden

• Op collectief niveau bijdragen 
aan kennisdeling en 
kennistoepassing

• Vast onderdeel van 
projectvoorstellen

4.3.3.4 Samenwerken 
De complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken vraagt niet alleen om goede 
afwegingskaders en implementatie van assetmanagement, maar ook om goede 
samenwerking binnen en tussen de overheden en met de hen ondersteunende 
marktpartijen. Er is behoefte aan kennis over andere manieren van samenwerken tussen 
markt en opdrachtgever, waardoor efficiënter en effectiever gebruik gemaakt wordt 
van de beschikbare kennis. Het continue aanpassen dan wel vernieuwen van allerlei 
vormen van aanbesteden en contracteren vormen dragende onderdelen van de diverse 
samenwerkingen. Het fonds wil ook daar blijvend op inzetten.  

BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE AANDACHTSPUNTEN 
PROGRAMMERING

• Andere manieren van 
samenwerken tussen overheid, 
markt en burgers

• Interne organisatie 
opdrachtgevers

• Kennis over bestuurlijke 
besluitvorming en sectoraal 
samenwerken/ Governance 

• Samenwerking fysiek en sociaal 
domein

• Doorontwikkeling publiek-
privaat samenwerken

• Aanbesteden en contracteren
• Ambtenaar en nieuwe 

vaardigheden 
• Overheidsparticipatie
• Gebieds- en omgevingsregie

4.3.3.5 Participatie samenleving 
Het realiseren van projecten heeft impact op omwonenden en gebruikers. Met de 
omgevingswet in aantocht krijgen burgers meer wettelijke inspraak in hun omgeving. Dit 
heeft veel invloed op de participatie rondom bouwprojecten. Het goed organiseren van 
participatie kan het verschil maken in de opgaven waar Nederland voor staat. 

Het Fonds Fysieke Leefomgeving beperkt zich tot het deel dat invloed heeft op de 
inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Het richt zich op zaken als een 
gemeenschappelijke taal voor de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte en deze 
meetbaar maken voor de maatschappelijke discussie. 

BEHOORT TOT SCOPE BEHOORT NIET TOT SCOPE KENNISBEHOEFTE
• Invloed op de fysieke 

leefomgeving
• Rolverschuiving door invoering 

van de omgevingswet

• De ontwikkeling en inzet van 
participatie als zodanig. Dit is 
eerder een competentie van 
andere fondsen en instituten

• Gemeenschappelijke, 
eenduidige taal waarmee baten 
voor omgeving en gebruikers 
beter inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden en kwaliteit van 
de fysieke leefomgeving kan 
worden uitgedrukt. 

Dat betekent dat het thema participatie samenleving bepekte aandacht krijgt in de 
programmering. Indien het van invloed is op de inrichting en het beheer van de fysieke 
leefomgeving kan het waar nodig als ‘aspect’ worden meegenomen.

Tabel 4.11: Scope Fonds Fysieke Leefomgeving - Participatie samenleving

Tabel 4.10: Scope Fonds Fysieke Leefomgeving - Samenwerken

Tabel 4.9: Scope Fonds Fysieke Leefomgeving  - Kennis en kunde
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Figuur 4.1 Samenhang tussen de koers, deelprogramma’s en projecten van het fonds

Ontwikkelrichting en prioriteitstelling

Kennisbehoefte is uitgewerkt in subvragen, onderbouwd met 
relevantie voor doelgroepen, doelen en prioriteitstelling.  

Passend in deelprogramma, aansluiting bij doelgroep  

KOERS

DEELPROGRAMMA’S

PROJECTEN

4.4 Verdere uitwerking
Dit document beschrijft de koers van het Fonds Fysieke Leefomgeving en zet op 
hoofdlijnen de focus uit voor de komende twee jaar. Deze koers is beschreven op basis 
van de maatschappelijke opgaven, de kennisbehoefte van de achterban en de missie en 
visie van het fonds. De genoemde opgaven en thema’s dienen nog uitgewerkt te worden 
in toetsbare deelprogramma’s en projecten. Het koersdocument is daarmee als het ware 
de uitvraag van de programmaraad op basis waarvan in eerste instantie deelprogramma’s 
bij het fonds kunnen worden ingediend. Deze dienen in te gaan op de relevantie voor 
doelgroepen van het fonds en het belang van collectieve kennis, de sub-vragen van de 
thema’s en opgaven en de bijbehorende kennisbehoefte (doorontwikkelen bestaande 
kennis en/of nieuwe kennis?), mogelijke verkenningsvragen binnen het deelprogramma en 
de doelstellingen op gebied van kennisontwikkeling en stimuleren van kennistoepassing. 

Als de deelprogramma’s door de Programmaraad zijn vastgesteld, kunnen er concrete 
en te financieren projectvoorstellen bij de Programmaraad worden ingediend. Het Fonds 
Fysieke Leefomgeving heeft CROW gevraagd om op te treden als hoofdaannemer en 
namens de diverse kennisinstituten, waaronder dus ook CROW zelf, met voorstellen 
te komen die de opgaven en thema’s samenbrengen in overzichtelijke en praktisch 
uitvoerbare deelprogramma’s en projecten. De voorstellen worden op basis van 
het koersdocument en de doelstellingen van het fonds besproken en getoetst in de 
Programmaraad. Het doel is om een goede set van projecten samen te brengen in een 
jaarlijks werkprogramma dat invulling geef aan het koersdocument en voorziet in een 
productenmix waarmee collectieve beschikbaarheid en toepassing in de praktijk wordt 
gerealiseerd.
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• BIR: Bouw Informatie Raad is een samenwerking van de verschillende branches 
binnen de Nederlandse bouw- en infrasectoren. BIR-leden vertegenwoordigen 
zowel de branche als hun bedrijf. Zij maken praktijkgerichte afspraken die 
het sectorbelang dienen, en zien erop toe dat deze binnen hun branche 
geïmplementeerd worden. Vanuit een centrale coördinatie- en regierol tracht 
de BIR de verschillende initiatieven voor de ontwikkeling en implementatie 
van BIM aan te jagen, te stroomlijnen en te verbinden. Daarnaast wil de BIR 
kennisoverdracht en de aansluiting van BIM in het regulier onderwijs bevorderen. 
Bouw Informatie Raad - Drijvende kracht achter bouwen met BIM

• Bouwadaptief: Zuid-Holland wil vooroplopen op het gebied van klimaatadaptief 
bouwen. In 2018 is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen opgesteld dat 
ondertekend is door diverse partijen, zoals bouwbedrijven, gemeenten, 
de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en 
projectontwikkelaars. Vanuit het convenant wordt gezamenlijk opgetrokken om 
de Zuid-Hollandse delta zo adaptief mogelijk te maken. Het convenant stimuleert 
partijen om klimaatadaptief te bouwen en biedt daarvoor allerlei ondersteuning.  
Convenant Klimaatadaptief Bouwen | Bouw Adaptief

• Bouwcampus: jaagt transities aan binnen maatschappelijke opgaven: Vervanging 
& Renovatie Infrastructuur, Verduurzaming Gebouwen & Omgeving, Herinrichting 
Stedelijke Ondergrond. Aan de hand van concrete vraagstukken wil de Bouwcampus 
systeemveranderingen teweegbrengen. Dit omvat samenhangende transities in 
processen, competenties, gedrag en techniek die organisatie-overstijgend zijn. Dit 
heeft impact op de hele keten, van materiaalproducent tot minister. 
De Bouwcampus

• Building Changes: bouwt aan verandering door organisaties en MKB-bedrijven 
in de bouw- en infrasector te ondersteunen in hun transitieprocessen. Biedt 
richtinggevende, praktische oplossingen voor complexe vraagstukken. Helpt 
om een transitieproces te ontwerpen, te managen en te implementeren in 
de bedrijfsvoering. Het werkveld is te verdelen in enkele kernopgaven zoals 
informatiemanagement, duurzaam bouwen en klimaatadaptatie. 
Home | Building Changes

• Cirkelstad: platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector. Voor 
onderwerpen als circulair en inclusief beleid, inkoop en ontwerp en circulaire 
en inclusieve realisatie van bouw en sloop. En onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
interieur, groen, water en energie. Cirkelstad faciliteert publieke en private 
koplopers in de regio. Door een bestuurlijk en operationeel netwerk te verbinden, 

10 jaar aan ervaringen te delen via de Cirkelstad Academie, gezamenlijk optrekken 
in de betreffende regio met periodieke afstemming om impact te genereren. 
Cirkelstad, hét platform voor koplopers in de bouw - Cirkelstad

• COB: Het Centrum Ondergronds Bouwen is een netwerkorganisatie gericht op 
het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan 
ondergronds ruimtegebruik. De organisatie zelf is klein en het netwerk groot: 
de kennisontwikkeling vindt altijd plaats in gezamenlijkheid, want alleen door 
samen te werken kan de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik versterken. 
Vakgebieden zijn tunnels en veiligheid, kabels en leidingen, ordening en waarde 
(ook Infrastructuur en mobiliteit). 
Home - COB

• CROW: CROW werkt aan richtlijnen, opleidingen en praktische tools om Nederland 
nu en in de toekomst goed geregeld en veilig te houden. Het is een kennisplatform 
voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en 
contracteren.  
crow.nl

• De Groene Stad: levert een belangrijke bijdrage aan klimaatvraagstukken, 
biodiversiteit, stressreductie, vastgoedwaarde, biodiversiteit, klimaatverandering, 
werkstress, psychische gezondheid, leer- en werkprestaties en zorgkosten. Het 
zijn allemaal actuele onderwerpen. En allemaal zaken waarin groen kan bijdragen 
in het oplossen of verlichten van problemen. De Groene Stad zet zich in voor een 
fijne en gezonde stedelijke leefomgeving voor bewoners, werknemers, patiënten, 
leerlingen… Oftewel: voor mens en dier. De Groene Stad genereert, verzamelt, 
bundelt en verspreidt kennis over de meerwaarde van groen in de stedelijke 
omgeving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met diverse wetenschappers van 
gerenommeerde universiteiten. Door nieuwe connecties te leggen tussen de ‘grijze’ 
en de ‘groene’ sector, ontstaat kennisoverdracht, wederzijds begrip en ontstaan 
samenwerkingen.  
De Groene Stad – Kennis- en partnernetwerk voor een fijne en gezonde stedelijke 
omgeving

• DMI: Dutch Mobility Innovations is een online samenwerkingsplatform voor 
publieke en private professionals in Nederland die actief zijn op het gebied van 
veilige, slimme en duurzame mobiliteit. DMI is een initiatief van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat om mobiliteitsprofessionals te helpen makkelijker 
online samen te werken. De deelnemers geven samen inhoud aan DMI. 
dutchmobilityinnovations.com

BIJLAGE 2. KENNISLANDSCHAP 
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• Geonovum: De verbindende kracht van standaardisatie. Geonovum is een 
overheidsstichting met veel kennis en een rijk netwerk. De overheid beter laten 
presteren met geo-informatie door de toegankelijkheid van geo-informatie 
te verbeteren en door de uitwisseling van geo-informatie onderling en met 
andere soorten gegevens mogelijk te maken met standaarden. Daarnaast helpt 
Geonovum overheidsorganisaties om geo-informatie beter te benutten, door hen 
te informeren over bestaande voorzieningen. En door organisaties die behoefte 
hebben aan geo-informatie, te verbinden aan partijen die hen daarmee kunnen 
helpen. Vindbare, toegankelijke, uitwisselbare en herbruikbare geo-informatie op 
verschillende onderwerpen als energietransitie, SDI.next, standaardiseren van data 
uitwisseling, privacy.  
Home | Geonovum

• GGD: heeft kennis over hoe de fysieke leefomgeving de leefwijze beïnvloed.  
Home - GGD GHOR Nederland

• ISSO (Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek): ontwikkelt en 
verspreidt gevalideerde kennis voor bouw- en installatieprofessionals die helpt 
om gebouwen te realiseren, te voldoen aan alle wet- en regelgeving, helpt bij 
verdere professionalisering met trainingen en cursussen. Ontwikkeld technieken, 
methoden, processen, rekentools op klimaatadaptatie, energietransitie, 
verduurzaming, bouwtechniek en integraal samenwerken. 
www.isso.nl

• Kenniscentrumomgevingswet.nl: richt zich op de lokale implementatie van de 
Omgevingswet. Het platform verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en 
brengt je in contact met collega’s en experts, met name op de impact op de 
organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, participatie en informatievoorziening. 
Daarbij wordt ook ruim aandacht besteed aan de benodigde cultuuromslag en aan 
innovatiemogelijkheden. 
www.kenniscentrumomgevingswet.nl

• Kennisbank duurzame mobiliteit: een initiatief van de provincie Gelderland en 
het Gelders Energie Akkoord (Tafel Mobiliteit). Deze kennisbank is erop gericht 
projecten op het vlak van duurzame mobiliteit weer te geven, inclusief geleerde 
lessen, tips, gebruikte subsidies en vervolgstappen.  
Home | Kennisbank Mobiliteit (kennisbankduurzamemobiliteit.nl)

• KennisPartnerschap Provincies (KPP): een initiatief van het Vakberaad Beheer 
& Bouw (VBB) van de gezamenlijke provincies. In het KPP komen al de projecten 
samen die de provincies binnen het vakgebied beheer en bouw oppakken. Het 

Vakberaad functioneert hierbij als programmaraad en financier. 
• Kennisportaal Klimaatadaptatie: platform voor klimaatadaptatie in Nederland. 

Het portaal ondersteunt het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en de Nationale 
klimaatadaptatiestrategie (NAS). Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie maakt 
onderdeel uit van het nationaal Deltaprogramma, waarin rijksoverheid, provincies, 
waterschappen en gemeenten samenwerken. Ook maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven en organisaties met veel kennis over water zijn erbij betrokken. Het 
portaal biedt een centrale informatievoorziening voor overheden, marktpartijen 
en maatschappelijke organisaties om de ruimtelijke inrichting van Nederland 
klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Actualisatie van het portaal met de 
laatste kennis, data en instrumenten vindt plaats in nauwe samenwerking met 
kennisinstellingen en adviesbureaus.  
Home - Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)

• Kennisprogramma Verkeer en Vervoer (KpVV): Het programma ontwikkelt 
collectieve kennis voor de decentrale overheden op het gebied van mobiliteit. 
Daarnaast signaleert het KpVV nieuwe ontwikkelingen en geeft aan wat hun 
betekenis is en wat de gevolgen kunnen zijn.  KpVV wordt gefinancierd door de 
provincies en vervoerregio’s. 
www.kpvv.nl

• Ketenstandaard: onafhankelijke en neutrale organisatie die standaarden voor de 
bouw-, vastgoed-, onderhouds- en installatieketen ontwikkelt, beheert en promoot. 
Voor STABU, DICO en ETIM standaarden.  
Ketenstandaard Bouw en Techniek 

• LPB (Stichting Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken): een 
netwerkorganisatie van en voor professionals die werkzaam zijn in de wijkaanpak. 
Regisseurs, pioniers, intermediairs, bruggenbouwers, voorlopers, wijkambtenaren 
die op zoek gaan naar de grenzen van hun vakgebied – en die over de grenzen heen 
kijken. Onderwerpen: omgevingswet, burgerparticipatie, domein overstijgende 
gebiedsparticipatie.  
https://lpb.nl/ 

• Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV): het onafhankelijke 
kenniscentrum voor licht en verlichting met o.a. het onderwerp outdoor over 
Openbare Verlichting (OVL), terreinverlichting, sportverlichting, licht & architectuur 
en lichthinder. NSVV deelt en verbindt kennis via publicaties, workshops, 
congressen en samenwerkingsverbanden. 
www.nsvv.nl

https://www.geonovum.nl/
https://ggdghor.nl/
https://www.isso.nl/
https://www.kenniscentrumomgevingswet.nl/
https://kennisbankduurzamemobiliteit.nl/landingspagina/home
https://klimaatadaptatienederland.nl/
https://www.kpvv.nl 
https://ketenstandaard.nl/
https://lpb.nl/ 
https://www.nsvv.nl/ 


 
31

• Neerlands diep: academie voor publieke bouw- en infrastructuurprojecten. Levert 
een bijdrage aan betere resultaten van deze projecten. Daarvoor biedt de academie 
projectmanagers en hun teams actuele en praktijkgerichte programma’s en 
activiteiten binnen een lerend netwerk waarin zij zich continu kunnen ontwikkelen. 
Bij Neerlands diep staat (project overstijgend) leren van en met elkaar centraal.  
Neerlands diep – Neerlands diep is dé organisatie voor leren en kennisdelen over 
het vak projectmanagement van publieke bouw- en infrastructuurprojecten.

• NEN: Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbindt 
belanghebbenden en zorgt ervoor dat zij komen tot afspraken. Die worden 
vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit doen ze in nationale en/of internationale 
normcommissies. Ook ondersteunt NEN de toepassing en het gebruik van 
normen in de praktijk door middel van trainingen en bijvoorbeeld praktijkgidsen. 
Onderwerpen bouw, mobiliteit en transport, energie en distributie. 
Home - NEN

• NGInfra: Next Generation Infrastructures, deelt en creëert kennis, kunde, 
wetenschappelijke onderzoeken, visies, werkwijzen en opinies, met elkaar. Cross 
sectoraal samenwerken aan één infrasysteem, samen nieuwe kennis ontwikkelen, 
delen en toepassen, in dialoog met de samenleving en samen doen. NGinfra wil de 
gezaghebbende gesprekspartner zijn die al vanzelfsprekend wordt geraadpleegd 
over cross sectorale infrastructuurvraagstukken. Onderwerpen: SIVOON 
(Samenwerking Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond 
in Nederland), Toekomst verkennen, Waarde van infrastructuur, Data, Security, 
Beschikbaarheid.  
NGinfra - Next Generation Infrastructures

• NKWK: Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat waarin 
overheden, kennisinstellingen en bedrijven, samenwerken aan pilots, actuele 
vraagstukken en lange termijn-ontwikkelingen. Ze investeren in kennis en innovatie 
en doen dat met durf, visie en ondernemerschap. Het NKWK brengt de partijen bij 
elkaar. Onderzoekslijn Toekomstbestendige natte kunstwerken, klimaatbestendige 
stad.  
Samen werken aan water en klimaat - Nationaal Kennis- en innovatieprogramma 
Water en Klimaat

• NLBIF: Netherlands Biodiversity Information Facility is het nationaal 
kennisknooppunt van GBIF -Global Biodiversity Information Facility. GBIF is een 
internationaal netwerk en databank voor biodiversiteitsgegevens. GBIF en NLBIF 
hebben het gezamenlijke doel om iedereen, waar dan ook, open toegang te geven 

tot gegevens over alle soorten leven op aarde. Het bijeenbrengen van open en vrij 
toegankelijke biodiversiteitsdata, en het ontwikkelen van de daarvoor benodigde 
publicatie- en analyse-middelen. NLBIF is een afdeling van Naturalis Biodiversity 
Center.  
NL BIF | Netherlands Biodiversity Information Facility

• NVRD (Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren): verenigt de 
Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 
het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen 
bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.  
Home (nvrd.nl)

• NVTL: Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur is een platform 
en netwerk waarbinnen overdracht van ideeën, uitwisseling van kennis en reflectie 
op het vakgebied mogelijk wordt gemaakt. Over vraagstukken zoals biodiversiteit 
en de landschappelijke inpassing van hernieuwbare energiebronnen. Voor 
vakontwikkeling organiseert zij activiteiten gericht op ontwikkelen/verspreiden van 
nieuwe vakkennis in samenwerking met instellingen voor onderwijs, onderzoek, 
ontwerpbureaus en overheden. Met extra financiering worden projecten 
georganiseerd om nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen. 
Home - NVTL

• OBN: kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit ontwikkelt 
en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van 
natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen 
uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De werkgebieden zijn: Nationaal 
Natuurnetwerk (inrichting van nieuw verworven (landbouw)gronden naar bepaalde 
natuurtypen), Natura 2000: beheer en ontwikkeling gericht op het realiseren van 
de (internationale) instandhoudingsdoelen voor habitats en soorten en de daarvoor 
op te stellen herstelstrategieën- en maatregelen. Bijvoorbeeld voor de mitigatie 
van de effecten van stikstofdepositie of door hydrologisch herstel), soortenbeleid: 
behoud of herstel van populaties van bedreigde en beschermde soorten en (waar 
nodig) bestrijding van invasieve exoten, hetzij door specifieke maatregelen, hetzij 
door inrichting en herstel van natuurgebieden), cultuurlandschap: effectiviteit 
van het particulier landschaps-, landgoed- en bosbeheer en van het agrarisch 
natuurbeheer. 
- Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) (natuurkennis.
nl) 

https://neerlandsdiep.nl/
https://neerlandsdiep.nl/
https://www.nen.nl/?gclid=Cj0KCQjw3f6HBhDHARIsAD_i3D8vOneRoPyl6lD4ACa9_OPuau068-I1vUyl-O38cJGi3yTwgRUaj9saAn_XEALw_wcB
https://www.nginfra.nl/
https://waterenklimaat.nl/
https://waterenklimaat.nl/
https://www.nlbif.nl/
https://www.nvrd.nl/home
https://nvtl.nl/
https://www.natuurkennis.nl/
https://www.natuurkennis.nl/
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• OGF: Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi-)publieke 
opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en 
ideeën over nieuwe onderwerpen in de bouw en infrastructuur initiëren. 
Het Opdrachtgeversforum wil bijdragen aan de professionalisering van 
het opdrachtgeverschap van (semi)publieke organisaties en innovatie en 
kwaliteitsverbetering in de bouwsector bewerkstelligen. 
https://www.opdrachtgeversforum.nl/

• Oogstfonds: Stichting Fonds Ontwikkeling Onderzoek Groen in de Stad heeft 
tot doel ‘het bevorderen van onderzoek naar bomen/groen in gemeenten, 
om te komen tot innovatief goed functionerend en goed presterend groen 
teneinde de leefomgeving gezonder, leefbaarder en beter bestand te maken 
tegen klimaatverandering en het verrichten van al wat hiermee verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn.’ In het stichtingsbestuur zijn zowel gemeenten, 
groenbedrijven als boomkwekers vertegenwoordigd. Ook kent de stichting een 
breed samengestelde adviesraad. 
www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/oogstfonds/default.aspx

• PIANOo: Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij overheden te 
professionaliseren. Met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid. PIANOo brengt 
experts op inkoop- en aanbestedingsgebied bij elkaar, bundelt kennis en ervaring 
en geeft advies en praktische tips. Verder stimuleert het expertisecentrum de 
dialoog tussen opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven.  
PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

• Platform31: ziet als kennis- en netwerkorganisatie de trends in stad en regio. Door 
het verbinden van beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken 
komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders 
direct aan de slag kunnen. Platform31 neemt een onafhankelijke positie in tussen 
overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Platform31 is een 
van de weinige organisaties in Europa die onderzoek, beleid en praktijk met elkaar 
verbindt, nationaal én internationaal.  
Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio - home

• Platform CB’23: wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar 
verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven 
is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair 
bouwen. Het platform draagt bij aan de transitie naar een circulaire bouwsector 
door zich te richten op: het opbouwen en delen van kennis, het inventariseren en 

agenderen van belemmeringen, het opstellen van bouwsector brede afspraken. 
Raakvlak met het fonds fysieke leefomgeving: Implementatietraject Paspoorten 
voor de Bouw en Meten van Circulariteit, Kennisdeelsessies en coaching, Leidraad 
circulair inkopen en circulair ontwerpen. 
Portal Platform CB’23 (platformcb23.nl)

• Platform WOW: Platform WOW brengt beheerders van de weg, vaarweg en 
het water samen. Het platform faciliteert kennisdeling, zorgt dat je van elkaars 
praktijkvoorbeelden en ervaringen kunt leren en laat mensen elkaar inspireren. 
Het WOW-netwerk bestaat uit 11.000 weg- en waterbeheerders. WOW stimuleert 
het werken aan de gezamenlijke opgave, biedt jaarlijks meer dan 50 on- en offline 
bijeenkomsten, 250 meeloopdagen bij meer dan 40 organisaties, maken meer dan 
2.500 leerlingen enthousiast voor de sector, bijvoorbeeld in samenwerking met de 
technasiums. 
Platform WOW

• Regieorgaan SIA: investeert in praktijkgericht onderzoek, financiert onderzoek 
en onderzoekers en verbindt mensen, kennisinstellingen en bedrijven met 
elkaar. Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Regieorgaan SIA - Regieorgaan SIA (regieorgaan-sia.nl)

• RIONED: Stichting RIONED is de koepelorganisatie in Nederland voor de goede 
zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen (stedelijk 
waterbeheer). RIONED voorziet de vakwereld van kennis, met geautoriseerde 
standaarden en informatie, en met nieuwe inzichten uit onderzoek met 
onderwerpen als assetmanagement, water en klimaat. 
Home | Stichting RIONED - RIONED (riool.net

• Smart Energy NL: kennis en netwerkgroep die sinds 2009 kennisdeling over 
de energietransitie stimuleert door de organisatie van themamiddagen en 
kennissessies. Ook faciliteert zij (meer) samenwerking tussen partijen. De 
leden werken o.a. bij gemeentes, provincies, ontwikkelaars, energiebedrijven, 
onderwijsinstellingen, netbeheerders, adviesbureaus en aannemers. 
Kennis- en netwerkgroep energietransitie - Smart Energy NL

• Stadswerk: is een (in 6 regio’s opgedeeld) netwerk van vakspecialisten gericht op 
kennisuitwisseling op wat nodig is om de fysieke leefomgeving goed te ontwerpen, 
in te richten en te beheren. Onderwerpen zijn onder andere klimaatadaptatie, 
circulaire economie. druk(te) openbare ruimte, connectiviteit en waardevol groen.  
Wij zijn Stadswerk - Stadswerk

https://www.opdrachtgeversforum.nl/
https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/oogstfonds/default.aspx
https://www.pianoo.nl/nl
https://www.platform31.nl/
https://platformcb23.nl/
https://platformwow.nl/
https://regieorgaan-sia.nl/
https://www.smartenergynl.nl/
https://www.stadswerk.nl/default.aspx
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• STOWA: het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de 
waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en 
implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de 
opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan 
liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of 
sociaalwetenschappelijk gebied.  
STOWA | Het kenniscentrum voor de waterschappen

• TNO: verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de 
concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam 
versterken. Een speerpunt is voorspelbare betrouwbaarheid van bestaande 
en toekomstige constructies waaronder digitalisering van de bouw: de digital 
predictive twin. Dit is een digitale replica van een fysiek object, bijvoorbeeld 
een brug, waarmee je voorspellingen kunt doen over het toekomstige gedrag 
ervan. Transitie naar een energie neutrale en circulaire economie door het 
voorspellen het gedrag van het systeem op constructief gebied en qua energie- 
en materiaalverbruik, en leveren innovatieve oplossingen om beschikbaarheid, 
bruikbaarheid en duurzaamheid te vergroten. 
TNO - Innovation for life | TNO

• VHG: Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners is een 
branchevereniging die de belangen behartigt van haar leden. VHG ondersteunt 
bedrijven in hun bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare 
samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de 
leefomgeving. VHG promoot het openbare groen als een gezamenlijk publiek 
kapitaal. Het vertegenwoordigt een harde economische waarde en levert ook een 
essentiële bijdrage aan welzijn en gezondheid van mensen en een hoogwaardige 
leefomgeving. Door middel van platformen als: VHG Platform Ontwerpers dat zich 
richt op het verbeteren van de kwaliteit van het ontwerp van de buitenruimte. 
VHG | VHG

• VVM: kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals. De leden hebben een 
zeer uiteenlopende achtergrond van ingenieurs, chemici en natuurkundigen tot 
milieukundigen en van ruimtelijke ordening, planologen en verkeerskundigen tot 
juristen, psychologen en communicatiedeskundigen. Onderwerpen met raakvlak 
fysieke leefomgeving zijn: afval, biodiversiteit, geluid en trillingen, gezondheid en 
milieu, klimaat & energie, verkeer en vervoer. 
VVM - netwerk van milieuprofessionals 

https://www.stowa.nl/
https://www.tno.nl/nl/
https://www.vhg.org/default.aspx
https://www.vvm.info/
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